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Всичко, що се
отнася до вестника,
да се изпраща до
кметството — Варна.
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Редакцията
ул. „Царь Б-рисъЛ
Бабаджовото здание
11-ия етажъ.

Обязлеимй:
Официални по 2 лв.
на квадр. сант,;
търговски
по споразумение.

ИЗДЯВД

ВАРНЕНСКАТА

ГРАДСКА

ОБЩИНА

Броя 1 левъ.

ИЗЛИЗА ВСШИ ПЕТЪКЪ
На друго мгьcms въ вест
ника
даваме
Ьпела на пост.
присжтшвие
на общината къмъ грджданиhn>, сг който се ' подтнватъ
юрненци да уредятъ задълже
шията си къмъ общината, за
|о може последната отг своя
^трана да посреща своитть
изходи.
Между другото въ този
пелъ се споменава и за ноиятъ моторъ, който достави
бщината за нуждитгь на

Поотояното приоътствпе на Варн. община оъобщав!
на Варненските граждани, че првдъ видъ продотоящит1а
разходи по инсталиране новия моторъ отъ 9 0 0 конски оили : '
който се~иноталира вече, съ огледъ къмъ коледните правдни-,
Стопанската к р и з а ; с л а б и т е пост;*..плеиня; -змков- ци да бжде~пуонатъ въ движение и други ометна нужди на
нкчтатгЬ
гздшатн; с ъ к р а щ е н и е к а бптжбитб,
общината, че т е с а длъжни безъ вепкаква забава да урздятт.
намаление в©щ*з«тве.адт& разходя; изход-ьтъ.
задълженията ой къмъ общината въ най кратко време за во
Отговаряйки на едно пи Веществените ^разходи еж да, сметь, каналъ, електричество, падарно, фирмено, трОто
тане на г. Х р . Мирски по намалени до възможния ми- арно прово и др. задължения, както и всичка недобори, за
финансовото положение на об нимумъ. Върши се най необ щото иначе пост прио-йтотвие, на неизправните длъжници
щината, кмета г. Първанъ ходимото.
ще опира водата, еаектричеотвото, къмъ каквото спиране
Бяновъ заяви на 10 того въ
FlOCTORHGTG V ПРИСЖТСВЙО, прибегнато вече
общ, съветг:
следователно застава смело
Гражданите требва да се проникнатъ отъ оъвнанивто,
— Вследствие общата сто- и решително ка принципа: че т е еж дължни своевременно да иадължаватъ вадължвни
!
иектричсското осветление на панока криаг, постъпленията СЪНращвНйб на службите, teKO ята си.
въ общинската каса намаляха .шздии, и разумно и рацио
\рада.
нално използване общинсинтъ
[ За този моторъ, който се значително.
••
13. Ооигоровш
. 1 лв.
За първите шеоть месеца средства.
Производствените разЬпоменава така мимохобомъ
Независимо
отъ
това
пост.
14.
Данъкъ
.
.
.
13 *
отъ текущата финансова го
р тощ амелг, искаме да ка
15.
Разсипване
на
дина постъплението е 3 0 % присътствие ще работи за
жмъ нгьколко думи.
брашното
. . . . 4 „
едпо по-сериозно действие ка<• Варна • презь
последнитгъ отъ предвиденото да поотъли,
16. За стопанина 150 „
срещу 3 7 % ' з а миналата го- еатедно събирането на недоКомисията назначава съ
17. Мая . • . .
10 „ • '
тини, нарастна твърде мчо- -------.
__„ борите, които ' еж въ големи заповедь № 75 § I отъ 19
18.
Злополука
•
.••
2 •„ •;
ю. Доставенитгь преди война
размери. Щ е иосегнемъ най- ноемврпй н. г. подъ предсе
Друга една причина: извън
Всичко 6 2 5 «в.
та мотори за електрическата
дателството на пом. кмзта Ц .
редните приходи еж по малки иапредъ на оная, които моХанджиевъ и членове: Общ.
При това положение на
мнтрала
се указаха
далече
отъ изразходваното за извън гатъ да платятъ безъ да -, ги Съветници Никола поповъ и разходите ое добива следните
шедостатъчни, за да задоворедни нужди.
Тива е една ивнудваме; "разбира'сег"""."'"" П. Парасковъ, Нач. Общ. Са-' резултати: За приготвяне- « а
иятъ нарастналитгь въ десе- отъ вожнитгь причини за не
Постояното првежгствие се нитарна С ба Д р ъ Мартевъ, 1 кгр. хлебъ при макоимумъ
шренъ
размгьръ нужди
на своевременното изплащане за
надява, че по този начинъ Предоедятель на Т ъ р . йнд. 500 кгр. производство заедно
на
чиновницитгъ. що може да възстанови фи Камара Л. Вьлкановъ, Пом. оъ печалбата разноските в ъ з крада.
"Единствения
изходъ платитгь
Какво
емпта
да
направи
пост. нансовото положение , на об
Ьтг това положение бгь да се
Инопекторъ по Труда Гайдовъ, лшатъ на 1.25 лв на 1 кгр.
приежтетвие
за
да
излезе
щината, а заедно съ това и Предоедатель на стоковата бор хлебъ или 1.69 на 1 кгр.
s
достави новъ моторъ. Съ го- отъ това положение ?. Ето да изплати недоплатените за са А. Копчевъ, Предоедатель брашно.
въпроса който занимава живо
на на хл-Ьбарокото сдружение
лгъми трудности и преодоля днесъ пост. приежтетвие на плата на чиновниците.
Посочените в ъ протокола
Повтарямъ, завърши г.нъ Ст. Мирчевъ и Димчо Чулевъ,
рвзходи
требва да се разбивайки редъ пречки, общината Варненската община.
.
кмета, кризата е обща, Въ Зав, Комисарството по Прератъ
за
8 часова дневна или
се сдоби съ единъ такъзъ мо
НадничерскитЪ слушбй въ 'ежщото подоженио об нами
храната П. Зватевъ и тър 6 часова нощна работа.
торъ. За да бжде по ясно, ние Общината с л намалени до ратъ дпееъ не само всички говците Георги Димитровъ и
Ако е необходимо по-дълго
ще добавимъ, че по сила този миннмуш». Щй СькрйТййъ и общини в ъ страната но и Иванъ Върбановъ в ъ заоеда - работно време, требва дв се
нията са отъ 19 ноемврий, въводатъ смени (чл. 18 отъ
моторъ се равнява ма тритп, Излишни?* щатни елун.би. самата държава.
26 ноемврий и 8 Декемврий закона за хигиената и безодосегашни мотори на електрй1930 г. разгледа въпроса за паотноотьта на труда и укааъ
честта централа, т. е. елек
Пренасяне на реаери за из определяне на производстве
24) 919 ва изменението му.
прическата енергия, която
ворите в ъ о. Джввевлий
ните разноски на хлебарите
добива нашата централа, ще
Предоедатель: (п) Ц . Х а н 
въ гр. Варна.
По канализацията
За извършената работа
джиевъ. Общ. Съветникъ: (и)
се удвои.
Следъ обстойни разисква
1. Направа шшаливацня за
Н. Поповъ. Общ. Съветникъ:
Излишно е, смтьтаме ние, отъ Водно накалкзац. отде
ния
и размена на мисли ме
отвеждане дъждовните води
(п) П. Парасковъ. Н а ч . Общ.
ление
при
Общината
за
вре
h изтъкваме ползата отъ
жду членовете на комисията
на
общинския
аетенъ
театръ.
Санит. Служба: (п) Д-нъ Мар
доставянето на този моторъ. мето отъ 1. X. до 31. XI.
2. Даване вравиленъ наклонъ и както се взеха предъ видъ тевъ.
Предотавитель Търг.
1930 год. внкючително.
Достатъчно е да кажемъ, че
на насипа но ул. Саидова. 3 . действителните разходи на Инд, Еамара: (п) Л. Вълкановъ
Даване линии и приемане 17 хаебарите за производството Пом. Инопекторъ на Труда:
кесъ стотици граждани ча
По водопровода.
нови частни канализации 4. на хлеба, като заплати на (п) Гайдовъ. Предоедатель сто
•Шг да имъ се уважатъ мол1. Поправка градски чеш
работниците, наемъ, данъкъ,
Почистване на 189 крайулич
ковата бороа: (п) Л . Коичевъ.
kmtb за електрически инста- ми 35 - j - 2 1 - | - 25 - f - 2 4 - j ни утоци. 5. Поставяне на осветление, гориво и пр. Ко Представители нахлвбар. Сдру
Щии, които до сега, поради 31 = 136. 2. Поиравки град 14 капака на резервните мисията се оотанови на след
жение 1. (п) Сг. Мйрчевъ
Липсата на достатъчно енер-ски водомери. Поправка по шахти. 6. Почистване на 15 ните необходими разноски за 2. (п) Д. Чулевъ. Търговецъ:
1!
<я, не можаха да бждатъ жарни хидранти 15 броя. резивионни шахти 7. Изби производството на 5 0 0 кгр. (п) Г. Димитровъ. Търговецъ:
4. Поправки пожарни крано
ране на матлриадъ и праве- хлебъ или 3 7 0 кгр, брвшко: (и) И в . Върбановъ. Зав, Ко
Удовлетворени.
ве 66 броя 5. Поправка на
1. Дърва ва отопление на мисарството: (п) П. Златввъ,
Be юворимъ за индустриал- спирателни кранове 60 броя. не новн капаци за ревезиране шахти 1 8 .
3 пещи
. . . . . 7 0 ла.
*Шп> заведения, които сжщо 6. Поставени водомери 164
2. Соль . . . .
18 „
В а р н е н с к о т о градень . об
•* нуждаятъ отъ услугитгь бр. 7. Извадени водомери Началннкъ Водно-канал, отд.
3. Наемъ на фурната 72 „
Ht
Инженеръ:
И.
х.
Стояновъ
174
броя,
8.
Скицкране
на
щинско
управление(отделение
- общината въ това на
4. Превозъ на бра
водопроводни инсталации 3 8 .
Соц.
грижи
и Гражданско
селение.
шното . . . . . 20 „
9, Приемане на нови водо
състояние) поканва негласуваEtna защо, схващайкгь го- проводни инсталации 3 5 . 10.
ВсЬки варненски граж5. Вода, табела,
лите варненски граждани ИЛИ
^Шта полза за града отъ Н а а р а в е н ъ новъ водопроводъ данинъ има наложетеленъ 'сметь и каналъ . .
4 „
тезните родители или роднини,
Ставката на новия моторъ, въ градската градина на 25 м. интересъ да чете и следи
6. К а л ф а . . . . 90 ,
да се явятъ въ общината стая
7. Помощникъ . . . 70 „
№ 12 и дадатъ обяснения и
"*••* се налага на варненцщ 1 1 . Продължение водопровода ..Варненски о б щ и н с к и
8.
Чиракъ
.
.
.
50
„
причини за негласуването имъ
иъ
новия
общински
театръ.
бодено на ония, които иматъ
вестник*»
\
въ
избора за окръжни съвет
9'
Храна
на
рабох.
32
„
Чзможнотъ, да подкрепятъ 12. Направи нови чешми 2 .
ници
произзеденъ на 9 ноем10. Осветление днев. 4 „
13. Пускане на затворени
^Щината въ това крупно
Печатница Д Тодоровъ В « 1
всий 1930 г., зв дв не бждатъ
11. Амортизация . 10 „
чешми 12. 14. Затваряне на
Варна.
Й-$Ш
"•'-i да уредятъ своевре- частни инсталации 10. 1 5 .
представени зв глобяване.
Щ
12. Трудови марки . 5 „

тш .Варненската общадна*.

носгш на хлЪбаритЪ
въ Варна.

Сведение

("•«нко задълженията си.

Общинския съвет». Варненско Градско Общинско Управление

Закупваеето
на храни.
Училищата въ града. Питана звеЬгащо о б щ .

Обявление № 24379

I

|

Жявеемъ всредъ една атмо.
СФера на тежка Финансова кри.
ва и остри междупартййви
борби.
Народа се гърчи подъ гнета
на една нечувана Финансов»
стагнация; нроиаводителниттелоеве, осовено селяните, поради силното спадане въ цените
на върнените храни, иападцщ
до просяшка тояга; градското
население, поради големата бе»работица, е вагрижено сериовно отъ неиввестностьта, коя>
то му носи утрешния день.
Кривата е обща, тя не е само
въ България или само въ Вар.
на. Днесъ целия светъ, вклю
чително и държавите, които
до вчера се сметяха ва такива
въ които-цари само благоден
ствие, ивнемогватъ подъ ударате на стопаневите.економичесви
и Финансови ватруднения.
Отъ друга страна това тежко
и плачевно, бихме кавали ние,
положение на българския вародъ, се ивполава ва груби napтийницели и домогвания Пресенъ примеръ въ това отношение
ни даватъ равнекванията, които
станаха' наиоследъкъ въ Варневския общ. съветъ, Подхвър.
ля се, че Варненската община
не била ивплатила ваплатитй
на чиновниците ва неколко
месеца, не се правило нищо ва
благоустройството на града
и пр.
Да приемемъ, че това, което
се подхвърля е верно. Но когато днесъ, варненските граж
дани, съ изправени предъ не
вгвможностъта, поради тежкото
си Финансово положение, да
ивплатятъ редовно задължениета си къмъ общината, пита се,
отъ къде общината ще веене
средства ва да посреща свои
те ежедневни равходи?
Нека не се аабравя, че се
намираме въ едно преходно по
ложение, както е преходна и
самата стопанска и Финансова
крива.

библиотека. Д к р у г и питания и отговори
Варна, 12 декемвряй 1930 год.
Не се прие.
9 Декемврий 1930 г.
Обявява се на иптересующягЬ се, че на 20 того
Ав. Гачевъ. Нашата библи
Заседанието се откри въ 4-/2
отъ 9 часа въ Варненското окржлгно данъчно управiaoa отъ председателя на отека е закупила единъ сбор- ление ще започне спазаряването за доставка по доброъвета — кмета г. П. Бяновъ. някъ отъ народни умотворе волно съгласие на 84 мушами за пожарникари.
Преди да ое пристъпи къмъ ния, когато по каталога ва
Приблизителна стойность 40,800 лв. Залогъ 10 на
-авглеждане на дневния родъ библиотеката, пооледната при сто въ банково удостоверение.
', Д-рг К. Свракоп взе дума- тежава този сборникъ.
Всички разаоски по публикация, гербх, данъци и
Сжщия пита:
||а ва да направи едно питане.
пр
ех
за сметка на доставчика.
1) Какво е направено за
, г. Свраковъ отначало обър
Поемнате
условия се виждатъ въ общината.
ка вниманието на г. г. съвет- да се издирятъ и накажатъ
ОТЪ ОБЩИНАТА.
шците върху лошите усло лицата, които ох вземали
вия при които днесъ е поста- книги м ъ общинската библи
•t е н о
да
се развива отека и не еж ги върнали до ьАРНЕНСКО ГРАДСКО ОВЩИНиКО УДРАВЛЕНИИ
Учебното дело въ града, по сега.
2) Какво е направила об
мади липса на достатъчно по
мещения, следъ което направи щината ва де застави бившия
библиотекаръ г. Романчукъ
гледното питане;
гр. Варна, 11 декември 1930 год
— Верно ли е, че имоти- да върне обоебените отъ него
гЬ на училището Сулинн ож общински пари възлизащи на
Варненското градско общинско управление на осно
збсебени отъ църковноко н во сумата 25,000 лева
вание чл. 10 отъ Закона за благоустройството обявява
Глапип библиотеларъ г. Д. на заинтересованите граждани, че съ протоколъ № 26
ia едва отъ църквите въ града
Василевъ
обясни, че министер отъ 24 и 25 ноември 1930 г. на регулационната коми
д ако e верно, какво е на
ския
сборникъ
отъ народни сия при общината, одобренъ съ решение № № 50/567 и
правило постояното приожтстрие аа да защити интересите умотворения е най капитално 50/571 отъ 9 и 10 декемврий т. г. и на Варненския об
то издание въ България. Той щински съветъ, е приетъ благоустройствения правилникъ
ра общината.
Накрая г. Свраковъ попска обема всичко писано за исто на курортното предградие на гр. Варна.
(в ое назначи една комисия, рията на България. Той е
Съгласно СЖ.ЩИЯ чл»нъ отъ закона за благоустройст
~оято да проучи въпроса и една истинска енциклопедия вото он^за отъ заинтересованите, страни, които еж не
•а направи необходимото за Отъ тоя сборникъ, който ое доволни отъ правилника, могатъ да направятъ въ еднода може общината да влезе състои отъ 40 тома, пашата месеченъ срокъ, считань отъ днесъ, писмени възражения
библиотека има само 11 и то
,въ владение на тия имоти.
до общината — Техническа дирекция.
Предложднието на г. Свра изпокъсани, удаде ни се слуВъзраженията се освобождаватъ отъ такси и гербовъ
довъ бе възприето единодуш- чай и ние го купихме. Тази налогъ съгласно чл. 10 отъ закона за Благоустройството.
отъ целия общ. съветъ. За придобивка е най-големата
ОТЪ ОБЩИНАТА.
членове не тая комисия ое придобивка на Барненкката
,И8браха г. г. Мирски. Б. Ган- библиотека въ последно време.
*
чевъ и юрисконсулта при об г. Василевъ даде задоволи жиевъ, който e въ поот. кон*
*
телни отговори и по другите таКхЪ съ поот. присатствив.
щината.
Министерството на Търго
Пом. кмета Ханджиевъ.
I Авр. Гачевъ; Научихъ, че питания на г. ГачевъД
ръ
Свраковъ,
членъ
на
вията,
Промишлвноотьта и
Сдедъ
като
сключихме
договопавилиона предъ Морското кабиблиотечния
к
тъ
дава
некои
ра съ популярната банка, на Труда навестява, че съ провйнб билъ попуканъ и аке не
ое взематъ мерки, можело да допълнителни обйонения, кои другия день още почна да се мулгираното на изключителнито сжщо задоволяватъ.
качва девата на храните, те наредби въ Германия
отвне нищо но-лошо.
Ан. Янковг прави питане Приижданета беха слаби.
Общ. архитветъ Г. БогдаПреди да сключимъ сдел (Notvtrordnung), os. въ сила
ровъ даде обяснения, отъ кои- защо общината пе закупва
,-го отава ясно, че повредата е храни отъ малката борса и ката отъ 300 тона, въ про- отъ 5, XII. т. г. следните
много малка и, че тя се дъл- защо е закупила едно големо дълженид на 4 дена Мелнича увеличени вносни мнта за
стоковата рите повишиха цената на вноса на:
.зви на прогноването на едно количество отъ
борса.
брашното съ 60 ст.
дърво — служащо за подПросо — 15 р. м. ва 100
Същия пита: кой закупва Ние имахме всичко 130 тона. кгр., вместо 1.50 р. м. до 5.
норка.
Авр. Гачевъ не е доволенъ храните, и кога ще се изне- АКО не действувахме бързо и
ако не бехие закупили това XII. т. г.
jC-тъ отговора и иока да се оатъ тия храни на пазаря.
Трици • 10 р. м ва 100 кр.
назначи комисия, която да
Кмета г. П. Бяновъ: По TO количество, то щехме да б&Во 5. XII. 1930 г. внос
проучи на какво се дължи SH въирооъ е ангажирано це демъ обвинени отъ всички ви
повредата
въ
непредвидливость.
ните пшенични трици не ое
лото пост. приежтетвие. Нато, Подложи се на гласуване варенъ е съ закуиване на
Следъ това кмега докладва облагаха оъ вноопо мито, а
предложението на г, Гачевъ храните пом. кмета г, Ханд некои текущи преписки.
само ржжените трици. По
г
нги вече тия, задъ които съ предъ явилата се при него ксзатворени „правата" на жените. мисия на Българския Женски
Запитанъ съмъ, дали на бъл Съюзъ)
гарската гражданка не требва
„Азъ съмъ за допущането
да се даде празото да избира ил жените въ общинските съи да бъде избираема. За менъ взти. Сметамъ, че жените тамъ
този въпресъ e празенъ въ могатъ да бъдатъ полезни".
Ст. Костурковъ, бившъ ми
По поводъ внесения въ На- години (г-жа Корбетъ Яшби, тся смисълъ, че не съмъ смеродното събрания новъ законъ председателка на Международ талъ никога, че има некакви нистъръ на нар. просвета.
Въпросътъ за участието нв
за общиние. в. .Женски гласъ- ния женски съюзъ за правата солидни основания, —- семейни,
е уреждатъ анкета по въпроса: на жените и г-жа Малатеръ социални или политически, — жената въ делото на община
за да се откажатъ на жената та e честь отъ големия въ„Требва ли да бж.де до- Селие, една отъ подпредседа ония права, за които тукъ ста просъ
за изборните права на
телките
на
същия
съюзъ),
че
пустната българката като
ва дума. Отъ тукъ не следва,
избиратель и избнраемъ за решаването на въпроса за из. разумева се, че съмъ на мне жената.
По въпрота за участието на
борните права на жените за ние какво на жената тия пра
общинските съвети".
гражданина въ уредбата на
мене,
като
министъръ,
ще
заЗа тая цег.ь е поквниль ви
требва да се дадътъ аъ управлението на държавата,
отъ общественото мнение. ва
дни наши политици и обще виси
всичката имъ оная ширина, въ обществото е вървело посте
И
сега
моето
мнение
е
също
ственици да си дадътъ мнени то -— ще чанамъ общественото каквато ги има мъжъгь На пенно къмъ разширяване кръ
ето.
мнение съмъ прочее, че по га на участвующите, като e
R. Ляпчевъ, министръ пред- мнение оа се произнесе.
принципъ не може и требва минавало презч- рвзни цензове
седатель и министръ на вътр.
Ял. Малиновъ, нар. пред- да се отказва правото на бъл' — етапи: произхождения, имотработи.
стазитель, бившъ министръ- гарските гражданки да се рад несть, образувание и др. Въ
ватъ на правото да бъдатъ из всички тия етапи отъ разви
(Мнение, дадено устно предъ председатель.
редактора на „Ж гпгсъ")
Въ Народното събрание се биратели и ^ избираеми, но за тието на самоуправлението и
„Язъ съмьсгбиралъ мнения" дебатира вече новия законо-- това требва да притежеватъ из- разширяване правата на граж
— съ това министръ председа- проектъ за градските общини. вестенъ образозателенъ цензъ данмна жената не е играка
тельтъ г. Ляпчевъ искаше да Това е дало поводъ на наши и т. н., — едни подробности, никаква роля, защото е била
каже, че събира мнения по те дейни и идейни жени да върху които ще се говори, ко лишена отъ правото да взема
новия законъ за общините.
похлопатъ на разни политичес гато по принципъ ще бъде активно участие въ полити
ческия животъ. Въ най-ново.,
„Специално по въпроса, кои ки врати за „права". Похлопа- решенъ въпроса.
то Васъ интересува — за уча но е и на моята. He мога да
Проф. Ял. Цанковъ, мини време, издигната културно, це-*
стието на жените въ общини не похваля тоя начинъ на аги стъръ на на нар. просвета и нейки ВИСОКОТО си обществе
те, азъ се изквзахъ и предъ тация. Безъ да се хлопа, не бившъ министръ-председатель. но призвание, жаната потърси
Вашите гостенки преди две всички врати се отварятъ и
(Мнението e дадено устно и своите политически прапа.
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На разни адреси

настоящемъ съ 10 р м. внос
но мито съ облагаеми всички
видово трици — пшенични,
ръжени и царевични (преоовани царевични трици). Осво
бождаватъ ое отъ ввеоно ми
то само оризовите трици —
отпадкцте получавани при дощене и "полироване в а ориза
И днесъ имаме страни, Д-г0
гражданските и политически
права на мъжа и на женатсъ еднакви. У насъ до сега
жената не участвува въ ПОЛсИ'
тическия животъ. Тя мож«чИ-'
мо да бъде извирана въ У '
лущното настоятелство.
Противниците на прават» н*
жените у насъ мотивиратъ г"-"
дището си ГЛЙНО таке: 1. б-"'
гарката е слибокултурнв. 6™
не заслужава тия прав»;
требвало дори да те отнем-Т*
праватв на мъжете, заЩ0Т°
и
те не еж подготвени Да г,
разбиратъ и упражняват"-,
предназначението на женатда бъде майка и домакиня,
не политикъ.
Преди всичко требва да"'
6
тъкнемъ противоречието мHT
*
ду първия и втория apryM|j
те се взаимно изключва71"и
наистина, ако предназначс
то на жената е да бъДв
"
К0ПК т и
майка и домакиня,
° °е,
културно да се издига, зв н
место въ политическия жиВав1]
не треба да има. Но все1""^
нека за минута се спрем » „
първия аргуменъ, преД"
разгледаме втория.
Сп-Д- 8 '

К Ш Ш А САМОПОМОЩЬ И БИБЛИОТЕКИ,
Едва ли има въ света нар0дъ, които тъи безпощадно
да критикув--! както това пра.
вимъ нии българите. И въ тая
си слабость нии показваме нев-Ьжество и странни мнения.
; За насъ държавата e почти
врагъ, а ПЪКЪ същевременно
отъ нея, отъ. окръга, ОТЪ об
•дината пий чакаме всичко дори и тамъ гдето единствено
кастната инициятива e въ съ
стояние или e длъжна да вър
ши нещо, Отъ държавата, об
щината, окръга чакатъ и столанските съсловия и населе
ние и писатели, художници и
всички.
Но нии забравихме едно, че
особенно когато се касае за
културни начинания другите
народи, които отдавна съ изминали пътя на културното
превъзмогване, с ъ строили са
ми, по пътя на културната самопомощь, не само на разнос
ките на държавата, за да изградятъ своята духовна нацио
нална мощь и паметници,
Частно за Варна, много съ
упреците че Варненската град
ско общинска Библиотека e
бедна, разстроена и срамно било
Варна да има такава библиоте
ка, че това e така, че тая библи
отека далечь не е по ръста на
града въ културно отношение
и спремо третото место, което
Варна заема въ страната, че
тя е дори мизерна, това не
може да се отрече. Но за това
има причина. Вь миналото об
щината e давала достатъчно.
средства за издръжката й И
сега разходите за персоналъ,
наемъ на зданието и подържа
не съ книги, подвързия и ма
териали не съ малки спремо
бюджета на общината. При се- ,
гашнотоси стеснено финансово
положение тя не би могла да
иждивява повече.
Ето тукъ се явяза нуждата
отъ културна самопомощь тъй
много > практикувана у други
народи, Типиченъ примеръ съ
американците. Половината отъ
библиотеките въ Съединените

Щати съ основани и издър
жани отъ частни лица. Знаме
нития финансистъ и милияр
деръ Яндрю Карнеджи е далъ
повече отъ 50,000,000 долари
за основаване и подържане на
обществени -библиотеки. Самъ
тсй се е изразилъ така! "Би
блиотеката е най-добриятъ подаръкъ, какъвто може да се
даде на обществото (зж учил.
прегледъ г. X, кн. I, стр. 28).
Англичаните по случай петде
сетгодишнината на к р а л и ц а
Виктория вместо паметникъ из
дигнали една 1библиотека която
днесъ брои 2 /., милиона тома.
Библиотеките, музеите, теа
трите и пр. у културните на
роди съ ПЛОДЪ на културната
самопоиощь отъ усилията на
благодетелните и ученолюбиви
частни граждани.
И въ България има примери
на обществена пожертвувателность и културна отзизчивость.
Най-добре уредената библио
тека въ България — тая въ
Плевенъ "Съгласие" е частно
дело, на неколко родолюбиви
граждани. Тя брои сега 28000
тома, при едно население на
града отъ толкова души Една
отъ гордсстите на културна
България библиотеката на д во
„Искра" въ Казанлъкъ не е
нито държавна, ни*то общин
ска, нито окръжна. Тя има се
га 16500 тома, при едно насе
ление на града отъ 12000 души!
А варненската библиотека има
само 26000 тона и то една трета отъ техъ негодни, невърнати, задържани у читателите,
неизползуеми понеже съ неподвързани при едно населе
ние на града отъ близо 70,000
души 1
Язно е прочие, че на инте
лигенцията и благодетелните
грвждани на Варна се налага
дългъ да се загрижатъ повече
за библиотеката. Вместо из
лишни критики намъ българи
те съ нужни повече дела.
Добринъ Василевъ
Уредникъ
на градската библиотека.

Търговия, стопанство и индустрия

БЪЛГАРСКОТО ГРОЗДЕ ВЪ ВИЕНА.
Българския Генераленъ Коноукъ въ Виена, оъ писмо
отъ 27 ноемврий т. г , съоб
щава условията, при които
>е е развивалъ пазаря на бъл
гарското грозде въ Виена
презъ 1930 год.
Между другото, се посочватъ грешките правени отъ
нашите търговци — износи-,
тели.
Споредъ сведенията на Кон
сулството, нашия износъ на
•розде въ Австрия презъ 1930
*Д. въ най-добрия случай ед'" ще достигне миналогоди-вия, въпреки че отъ 1926 г.
.to 1929 г. внооътъ на бъл
'«рокото десертно грозде въ
Австрия непрекъснато се е
У-еючавалъ. За това е имало
«ейотвително причини отъ обе••ивенъ харвктеръ— изобщо
"о-слабия вносъ на грозде
•ъ Австрия, поради големата
Реколта на грозде въ Австрия
' околните й страни вноси•%и, но оовенъ това и при,ави
отъ техническо-търгов
ия харакгеръ еж сапрали
•""-«.ачението на нашия из*укъ наприморъ, нашето
'розде хази година е било
,е
небрано и несъвеотно
Вано
и°
*
А

п

Ре'иагало

се

е

! Фуаъ-Али- оъвършеннодре
80 а авпт
>ивлекателно на видъ,

а често пъти въ щайгите се
срещало развалено грозде, по
неже е било брано въ влажно
време. Всичко това е било
причина щото нашето грозде
да намери на виенския пазаръ сравнително низки цени.
За да не се подбие рено
мето на нашето грозде на ви
енския паварь, постигнато
презъ последните годики оъ
големъ трудъ и да нб бжде
то измеотино отъ сръбското
оемендрийско и отличното гръц
ко грозде, безъ да ов говори
за италиянокото, което си ос
тавя най големия нашъ конкурентъ, и ако искаме нашия
вносъ на грозде въ Австрия
да се увеличи, Българския
Генераленъ консулъ въ Виена
препоржчва на се взематъ
следните мерки:
1. Пропаганда за най голема оъвеотнъоть въ търгов •
ско отношение у всички из
носители на българското гроз
де въ Австрия.
2. Въвеждане на една ефи
касна държавна контрола на
изнасянето за странство бъл
гарско десертно грозде:
3. Грижа за създаване на
бързи съобщения въ Бълга
рия пооредствомъ камиони
въ местности, които ех от
далечени ж, п. гари, да се
отстрани значи единъ недо-

МЕДИЦИНСКА

иолонл

Амеркиансии правила за
хиг*.ег.а на душата.
Всеки день внушавайте на
себе си и на другите следни
те правила:
1) Бжди винаги енергиченъ
и веселъ,
2) Винаги съзнателно и
бодро се бори оъ болестите
3) Преди да изучвашъ как
вато и да е наука, изучи на
уката на здравето.
4) Оонавателно изучвай жи
вота и всека работа що ти
нредотои да предприемашъ.
5) Върши всичко сръчно,
но не и прибързано и не до
бре обмислено.
6) Всека започната рабо
та, изкарвай я до край, като
най напредъ вършишъ всич
ко онова що е нужно да сторишъ и направишъ за твое
то добро здраве и да се из
лекувани, когато си заболелъ
отъ каквато ида еболеоть—
деже най незначителната.
7) Бжди самоотоятеленъ,
8) Безъ сериозно размислюване не си изменявай веднъжъ взетите решения.
9) Бжди винаги точенъ.
10) Въ всичко бжди систематиченъ и на първн меото въ всичко що се отнася
за запазване добро здраве.
11) Никога не оставай без.
деятеленъ, давай воекога полезна работа на ръцете ой и
главата, но работи безъ пре
силване,
12) Научи се полезно да
почивашъ.
13) Бжди великодушенъ оъ
думи и дела.
14) Помагай на другите въ
трънливия пжть на живота.
15) Започвай винаги отъ
малко.
16) Помни, че всички що
отоятъ на високо, некога еж
били долу,
17) Помни, че твоите ми
ели принадлежатъ само на те
бе, а думите ти винаги ота
ватъ достояние на воички.
18) Безъ да размиолишъ
добре не предприемай нищо
Спри се, ризмисли и тогава
решавай.

етатъкъ въ България, който
впрочвмъ се отнася не само
до гроздето, но а*до всички
други плодове и зеленчуци,
които локаме да изнасяме въ
странство. Некои отъ търгов
ците, които еж изнесли тази
година гровде въ Виена, еж
били принудени, поради по
евтините цени да закупятъ
грозде въ по отдалечени кра
ища, отдето еж го принасяли
съ ВОЛОЕСИ кола до съответните гари, и така ож изгубва
ли день — два повече, пора
ди което гроздето пристигало
въ Виена въ не толкова до
бро състояние.

Б

ма курортното предградие на rp. Варна.
ПРОТОКОПЪ
№ 26

Регулационата комисия по
чл. 9 отъ закона 8а Благо
устройството при Варнен. Гр.
Общ Управление въ оъставъ:
за Варн. Окр. Управитель оекретарь Ив. Хр. Дучевъ, за
Варн Окр. Ивженеръ Арх.
В. Несторовъ, Варн. Общ.
Инженеръ В, Д Кжрджпевъ,
Варн. Общ. Лекарь Д ръ Mapтевъ и делегираните общин
оки съветници Инж. Зл Бръчковъ и Арх. Ст. В. Поповъ
въ отожтетвието на редовно
поканените Варн. Окр, Ле
карь Д-ръ Вербевъ и Общ.
Съветникъ Арх. Д. Дабковъ
въ заседанието си на 24 и
25 Ноемврий 1930 год. следъ
обстойно разглеждане на из
работения отъ Техническата
Дирекция проектъ за благоустройогаенъ правилникъ на
курортното предградие на гр.
Варна, прие ожщия въ следнята редакция:

I. Общи наредби
Чл. 1. Регулационниятъ
планъ на курортното предградие на гр. Варна обхваща
имотите, които се намиратъ
отъ дьвхе страня на държав
ното шосе Варна — Еакоино
градъ — Св. Конотантинъ и се
простира отъ строителната
часть на града до курорта
Св. Конотантинъ, а въ стра
ни: на югъ до морския брегъ
и на северъ до 500 метра
отъ шосето.
Плана се прилага съгласно
настоящия правилникъ, като
се запазва преимуществено
кьрския характеръ на всички
недвнжимоата, за да олужатъ
те винаги, оовонъ за жилища и лозя но още и като
места ва прохлада и зв здра
вословна разходка.
Настоящия правилникъ със
тавлява допълнение и обясне
ние на закона за Благоустрой
отвото.
„
ш
Чл. 2. При изработване на
плава ще се предвиждатъ пжтшца (улици) съ широчина
най малко 6 метра, а въ изключителенъ случай ввдънени
пжтища съ малъкъ площадъ
за общъ излазъ на неколко
парцела. Ако квартала има
къмъ пжтя повече отъ 150
метра фасадна дължина, ще
се допущатъ междупарцелни
пжтеки отъ 1.50 м. широчи
на, за да се създаде по възможнооть презъ излазъ на пе
шеходци къмъ морския брегъ.
При по-голема широчина на
пжтя ще се предвижда и по
една алея между окопа на пжтя
и регулационната линия оъ
широчина опоредъ назначението на пжтя и нуждата отъ
тези алеи.
Чл. 3. Минималната голе
мина на отделните парцели е:
а) въ кварталите между
шосето Варна — Евксиноградъ
и морето 2000 кв. м. оъ фа
сада къмъ пжтя или площада
миннмумъ 30 метра и дълбо
чина не по малко отъ 2—2 х /г
пжти отъ фасадата, При погооеми фасадни дънжини дъл
бочината требва да бжде по
не 60 метра.

б) Въ кварталите северно
отъ шосето — 1000 кв. м. оъ
фасада къмъ пжтя или пло
щада минимумъ 20 м. и дъл
бочина не по малко отъ 2 Уг
пжти отъ фасадата. При погокема фасадна дължина дъл
бочината требва да баде пон е 4 о метра
Забележка къмъ чл. 3. Даорищата (местата) между шо
сето Варна — Евксиноградъ и
морето, които до влизане въ
сила на настоящия правилникъ
еж имали поне 1000 кв. м. и
фасада 20 м. не се сметатъ
за маломерни и имъ се отреждатъ парцели съ квадратура
каквато съ имали, ако не мо
же да се упълномерятъ до
2000 кв. м. съ разполагаеми
части отъ съседните дворища.
Чя. 4. Дворищните регула
ционни проекти ще се изучватъ и изработвате възъ осно
ва закона за благоустройство
то, като се иматъ предъ видъ
и следните уоковия:
а) Маломерно дворище иди
станало такова следъ прокар
ване на. улица нли площадъ
се упълномерява оъ разполаени части отъ съседни дворища, ако съдържа 7» отъ
допустимите съгласно чл. 3
минимални размери, иначе то
се разпределя между оъседни пълнъмерни дворища.
б) Пълномерни дворища,
които нематъ покрай некоя
нова улица 20 метра лице въ
кварталите между шосето Вар •
на — Евксиноградъ и морето
или най малко 15 метра лице
въ кварталите северно надъ
това шосе, се очитатъ задъ
нени и се равпределятъ меж
ду съседните дворища, ако
не може да се урегулиратъ
чрезъ поносими отъ послед
ните компенсационни заменявания.
Чл. 5. Всеки парцелъ (уре
гулирано место) ще се владей
И застроява като извънредно
подобрена недвижимооть по
смисъла на чл. 37 въ овръака оъ чл. 35 вл. 2 отъ закон а д а Благоустройството. От
въ
ч у ж д а в а т ъ св
при хова
воец^ла с ъ р а з м Ь р н а
т я ж е оть
н а втчш
о т 0 п а н и на парцеди в ъ
пр^дградиото
00венъ
местата за пжть още и воички места, коитъ ож отредени
или би се отредили въ плана
за: площади, кръотопжтпща,
речни корита, игрища, цър
кви, училища и други общи
потреби.
Местата и постройките ви
държавното шосе Варна —
Еакоиноградъ и за алеи по
край него ще се отчуждават*
отъ държавата, респективно
Министерството на О. С. II. Б,
което М отво се грижи за
направата и подържането имъ,
а тия за алеята по морския
брегъ — отъ общината.
Чл} 6. Стойноотьта на ме
стата за пжтища до 12 м.
широчина, а 8а по-широки
пжтища и ва площади — стой
ноотьта на една ивица отъ
6 метра широчина покрай
всека улична (площадна) ре
гулационна линия, e въ тяжесть на всичките собстве
ници на парцели, лежащи на

II Строителни наредба
Чл. 15. При наличностьта
на надлежно утвърдени и вле
зли въ сила регулации Тех
ническата Дирекция при Варн.
Гр. Община ще издава позвоЕителии билети ва право отроение и строителна линия, ко
гато жеяающиятъ да строи пепълни с-ледните условия:

положение по всестранно безвреденъ начинъ ва съседите
и за обществото, като се опазватъ съответните ва това са
нитарни и други закони и
наредби, безъ право на раз
ширение на заведението а
сградата.
г) Нуждиици като отелва
самостоятелна поотройка.
Чл. 23. Спрямо нарушителите на регулационния планъ
и на настоящия правилникъ
се прилагатъ воецедо наказатедпите разпореждания на вакона ва Благоустройството.
Чл, 24. Настоящия правидникъ влиза въ сила следъ като се отвърди съ указъ и мо
же да ое изменявн и дъцЪ1ва само при доказана нужда,
изучена а установена по ре
да укаванъ въ чл. 16 отъ вакона 8в Благоустройството,
искано оъ мотивиранъ протокозъ на комисията предви
дена въ чд. 9 отъ^ожщия «аконъ.
Чл. 25. Варненската Градска Община напечатва наетоящия правилвикъ и връчва
по едипъ екземпляръ на всеки стопанинъ, който поиска
скица ва местото си иди повволителенъ билетъ за строежъ, срещу 5 лв. такоа ва въ
полва на курортния фондъ ва
предградието.

Варненско Градско Общинско Управление
аа придошлите храни отъ коля въ Варнен. общ. житна
Отъ 1 до 6 XII 1930 год.
Средната
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о
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Видъ на храните
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1
2
3
4
5
6
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8
9
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Колосъ
Ржжь
Мамули
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Овеоъ
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Бобъ
Леща
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3
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вания

Закар.
Рентге

ъ болници
зирани
тсраки
на сестрата

Олъпчогледъ
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Чл. 18. Въ всеки заотроенъ парцелъ требва да има
Грахъ
.1
опециаленъ, маскираш* оъ раз
тителность, трапъ, въ който
да се събира сметьта, която
да со изгаря отъ време на
Вд| SMOHCKO Градско О бщ« нгжо Управление.
време. Тия прапоае требва
да ототоятъ пай- малко на 5 '
метра отъ най-близкия кладенецъ.
За извършената работа въ Санитарното отделение и клонове.'отъ 24 до 30 XI 1930 год.
Чл, 19. Всеко ново здание,
което ще ое оютои, когато е
X
надъ 20 кв. м. требва да има
вияообразенъ видъ и да е за
X
обиколено съ градина. Здани
са
о- о; X
ята се строятъ задължително
V
. VU XX sX 5. > <U <и е XX
сг«J ш
.
=r -9- •fb
оS. 3
най малко 10 метра отъ пжтя
е:
га й! -: X
га
а « I
S
(U
D.
(улицата) и 3 метра отъ съ
-т- ?. "-G I1 ГО<о
Си IX
X
<а m
о *
<и
седните граници, и требва да
С С
С С X з: а. >. О eg --г
и
иматъ фасади отъ всички
Санит. отдел. - 1 4 - 1 8 23 23
страни. Разтоянието между
I общ. амбул, 56,75 78;
отделните постройки въ единъ
II общ. амбул. 17 58 44
и сжщи парцелъ е най-малко
III общ амбул.
6 метра. Воеко здание може
IV общ. амб.
14 27
да ее оъотои най много отъ
Дезннф. стан.
9396
Диспансеръ
34
три етажа партеръ и два ета
34 1 49
Общ. М. домъ
36104 —
жа (оовонъ сутерена) и висо
чината му да не превишава 12
Нач. общ. сан. служба: Д ръ Мартевъ
метра, мерено отъ терена до
долната повърхность на тавапътъ на най горния жалещень
етажъ. Тая условия о& задъл
к. стаи
к. дрехи

Чл. 14. Когато за дадена
улкца, площадъ или друга
обща потреба постдьпятъ 3А
отъ сумите определени въ
чл. чл. 6 — 8, общината мо
же да събере остатъка по принудцтелеяъ начинъ отъ оста
налите още неиз дължи ми се
стопани, и го внесе въ ку
рортния фондъ.

жителни и за постройки пред
назначени за дюкяни, фурни,
бирарии, кинематографи и др.;
подобенъ родъ заведения се откриватъ само въ опециално
строени за тая цель здания
и следъ разрешение отъ об
щинската санитарна власть.
Чл, 20. Всеки парцелъ можо да бжде заотроенъ наймного до 20 % отъ общата
си повърхность.
Чл. 2 1 . Оградите не мо
гатъ да бждатъ въ никой слу
чай изцело плътно видана и
съ маоявни колони на разтоянвя по.малко отъ 3 метра.
Плътно зиданата часть на
оградата требва да бжде не
повиоока отъ 40 см. надъ те
рена, а общата височина на
оградата да не превишава
1.70 м.
Чл. 22. Не се дрпущатъ::
а) Постройки и пристройки
на самата гранична или улич
на линия и съ кадканъ къмъ
съседния парцелъ;
б) Здания оъ впмнични
(сутеренни) жилищни отав;
в) Как; ито и да било нови
фабрика и, индустриални ваведения отъ I, II и III ка
тегории, както и селско-отопанеки сгради, а сега сжще
ствующите твкива — до техното закриване — ще се подържатъ въ сегашното имъ

едни свид.

Първовачалниятъ уетано
вевъ коефпцаентъ за обща
регулационна тегоба (въ при
мера 10 лв.) Не се намалява
при евентуално уголемяване
на предградпего съ нови квар
тата. Това се прани оъ цель
га засилване на курортния
фондъ на иредградието(чд. 12.)
Сжщиятъ коефициентъ обаче
ще ее увеличава винаги, ко
гато стане нужда за по поле
ми отчуждения вследствие на
изменение на първоначално
утвърдения
регулац-юпенъ
нлавъ.
Забележка. За парцелите
находящи се между шосето
н морето общата регул. тегоба
се увеличава съ 10 °/о въ пол'
за на курортния фондъ.
Чд, 9. Преди да се изра
боти регулационни проектъ
на предградието общината раз
порежда да се изучатъ и уо
-гвновятъ съгласно чл. 30 бтъ

а) Да има наториалонъ актъ
за парцела ой и официална
скица надлежна попълнена оъ
всички близко-стоящи построй
ки, нуждничннте и помийни
ями и кладенци въ околните
парцели;
б) Да е изравнплъ иди гагарантаратъ регулацнопинте си
сметки и тегоби, ако последните
са определени и изчислени;
в) Да е показано въ ски
цата где ще бждатъ равположени постройката, ямцте нужднична и помийна и кладенеца;
г) Да има планъ въ три
екземляра за проектираната
нова постройка;
д) Да е пзплатилъ строи •
телната такоа къмъ общината,
Чл. 16 Разположението на
воеко ново вдание се удобрява предварително отъ Техни
ческата Дирекция при Варн.
Гр. Община, което требва да
бжде такова, че да не се пре
чи на гледката къмъ морето
на охседните постройки. Сто
пани несъгласни съ удобрено
разположение за новите тех
ни огради, могатъ да го об •
тжзнатъ предъ Варн. Окр. Ин
женерство, но нематъ право
сами да го променятъ, и по
строеното •' евентуално безъ
предварително разрешение ое
събаря отъ общината веднага
следъ като,се констатира съ
актъ нарушението. Напълно
извършени незаконни факти
на отменятъ въ нищо съба
рянето.
Чл. 17., Помийните и нуждничвдзте ями се изкопаватъ
далеко най мялко 5 метра отъ
отседни-е граници и отъ пжтя (улицата) й 10 метра отъ
одгеденци, и пе могатъ да бж
датъ по дълбоки отъ 4 метра.
Разтоянието ое мери отъ най
близката вжтрешна повърхнссть на стената на трапа
ши кладенеца. До прокарва
нето ка водопроводъ и кана
лизация въ предградието, ями
те требва да се правятъ ВИ
ДЕНИ и водонепропуокаеми, за
да се предпази подпочвената
вода, която служи за пиене
почни на целото предградие,
отъ земърсяване.

ъ болни
превръзки

Ако стойноотьта на всички
'иеота, постройки и посажда'нвя,
отчуждаеми ва улица,
площади или обща потреба
и платими отъ общата регу
лационна тегоба въ предгра
дието, възлиза на обща сума
' 300,000 лева, а сбора отъ
| фасадните дължини на вси
чки квартали въздига на
1
30,000 линейни метра, то на
вв-вки динеенъ метъръ фасад
на дъджина ще отговарятъ 10
дева, а пъкъ 8а стопанинъ
на парцелъ оъ 20 метра фа
садна дължина що се паднатъ
200 лева, като обща регула
ционна тегоба.

закона за благоуотвойотвото
категориите и общите цени
на всички место, които обе
ма предградието. По така уотаповопите оценки се приготвятъ, сдедъ изработването
и утвърждаването на регу
лапроиния планъ, сметките
на личната и общата регу
лаяиона тегоба.
Чл. 10. Предавани по регулационенъ редъ частни ме
ста къмъ съседни парцели се
изплащатъ по увеличение оъ
50 % общи оценки, но ако
заинтересованите страни но
се оъглаоятъ, спорните цени
се определятъ по реда изложенъ въ чл, чл. 27, 28, 29
и 39 отъ закона за благо
устройството. По ожщпя редъ
се оценяватъ и постройките
и посажденията, които би се
отчуждили за прилагане на
дворищни регулации или за
патища, площади, игрища,
църкви, училища и други об
щи потреби, като комисията
по чл. 27 се засили оъ единъ
общински или държавенъ агрономъ, когато се отчуждаватъ посаждения.
Чл. 11. Маломерните час
ти отъ стари пътища, речни
корита и общинска мера, които ое предаватъ по регулационенъ редъ къмъ парцела,
се ваплащатъ по сбщите це
ни, но увеличени" съ 50 °/о
за въ полза на курортния
фондъ на предградието.
Чд. 12. Сумите отъ обща
та и лична регулационна те
гоба се внасятъ въ курор
тния фондъ на предградието,
който се влага на текуща
лихвенна сметка въ Б. 3.
Банка —- Втрненски клонъ и
се управляча отъ Варн. Гр.
Община. Отъ отбраните су
ми въ фонда общината из
плаща отчуждените места,
сгради и посаждения за ули
ца, площадъ или обща потре
ба, както и разходите въобще
упоменати въ чл. 37 отъ за
кона за благоустройството.
Чл. 13. Отредени въ плана
8а разни общи потреби час
тни места и находящи се въ
техъ сгради се иасовзуватъ
отъ стопаните имъ до техното отчуждение беаъ воекакви
промени, които могатъ да
уволичатъ стойноотьта имъ
Щомъ обаче бждатъ изплате
ни, те ще ое изаолзватъ отъ
общината временно по начинъ
какъвто тя намери за добре,
до гдето бддатъ употребени
за опредедената въ регула
ционния планъ цель.

егл
пра

гови пжть или площадъ, п
го съразмерно съ фасадната
.гьлжина на парцелите. Топа
з дична регулационна тегоба
и се поема отъ собственици
те на тия парцели, безразлич
но дали имотите имъ се заеегатъ или не отъ регулаци
ята на улицата или площада,
стига да зежатъ на тая ули
ца или площадъ,
) Чд. 7. На собствениците
я& парцели лежащи: на ули
чи по-широки отъ 12 метра,
на жгли и на площади лич
ната регулационна тегоба се
увеличава отъ 10 °/о — 50 °/о
въ гаввсимость отъ важнос
ръта на улицата, на жгъла и
ftm площада, и получената су
ма отъ това увеличение оотава въ полза на курортния
$ондъ.
Чд. 8. Стойноотьта на меЮтата за по-широки отъ 12 метш
пжтища(улиици)заплоща*)п (следъ като ое спадне ква
дратурата на ивиците отъ 6
метра ширъчина — личната
регулационна тегоба, чл, 6),
/както и стойноотьта на меетата 8а краотопътища, реч
ни корита, игрища, църкви,
гучвдища и други общи ногтреби, а така сжщо и на вой1чки постройки и посаждения
.(лови, овощни дървета и др ),
отчуждени регулационно ва
гудпди, отъ каквато и да е
.широчина, площади и обща
потреба, е въ тяжееть на
1воичкн стопани, имотите на
-които получаватъ парцели въ
^предградието, съразмерно съ
фасадната дължина на парце1*Л. Това е обща регудациона
ви.ЪЙа на всеки отделенъ сто
панинъ; тя се изчислява оъ'гдаоно следния примеръ:
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