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виааги пре шлатено, за година само 3 лв.
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Дейность на Варненския Общ. Съвотъ.
1908—911 година.
Д О К Л А Д Ъ
па кмета Иванъ Церовъ, четепъ въ съвета па
2 януарий 1912 годипа.
Господа

съветници,

Големите градове въ всека страна, виьаги еж
били и ще останат ь и въ бждаще средища на по
литико-обществепия и луховепъ животъ на тая
страна. Населението въ такива градове расте твър
де бързо. Съответно се това върви и стопанското
развитие на града, а съ туй растатъ и неговите
задачи.
Градъ Варпа, който безспорно заема едно отъ
първите места въ реда на градовете ьъ България,
само въ продължение на 30 години е достигпаль
току-речи до едпо двейно увеличение на населени
ето си — отъ 24,555 души преггь 1880 година,
населението е параснало на 41162 души ирезъ
1910 годипа
Този бързъ, необикновепъ растежъ па града,
зависящъ предимно отъ неговото важно положение
въ търговско отпошенпе, създава и пови грижи за
общинската управа—грижи не само за стопански
те, търговските и икономически интереси на граж
даните, по и за духовното и социално положение
па всичката тая голема маса паселепие; за обра
зованието п възпитапието на хилядите деца, за
здравъ въздухъ, неомърсепа почва, за чиста и изо
билна вода, за чисти и удобни улици, за удобпо
и -пълно осветление и пр. пр.
Всичко това ех широки задачи, които требва
да си постави всека градска община, като представителенъ органъ па града. Общипските съвет
ници, които на 15 юпвй 1908 год. добиха дове
рието на вариепсквте граждапи, верни на прин
ципите на партията, отъ кеято изхождаха, и дъл
боко ироникнати отъ тези нужди на града, изпъл
ниха до край тежката задача, съ която беха на
товарели При дпешните условия, почотниятъ мап
датъ на общински съветникъ е свързапъ не само
съ отговорность предъ гражданите, но и съ големи
и тежки неприятности. Ала за техъ ние нема да
говоринъ, върху неприятностите неяа да се спи
раме, особно за ония па кмета. Това оставяме да
стори бждащиятъ политико-историкъ, който ще да
де приличното место на всички, що съ такъвъ яростеиъ устремъ се нахвърлиха върху днешния об
щински съставъ и всекакъ се помжчиха да пи изкаратъ безъ вина виновни. Той ще очертае суро
вите нрави на уиравпиците партизани и ще произ
несе присъдата си, колко мпого партизапетвото е
било гибелпо за правилното развитие на нашите
общипи и какъ властьта си е играла съ техпото
самоуправление, което, въ всеки случай, заслужваше малко повече уважение отъ нейна страна, по
ради естеството си, че то е единъ отъ главните
принципи, прокарани въ основпия ни закопъ. Менъ,
обаче, се налага дългъ да заявя, че въпреки ост
рите шипове па властьта, днешните общински съ
ветници, за гЬхпа честь, устояха досега срещу
силния напоръ за разтуряне на общината и поне
соха твърдо всички горчевини за защита на ней
ната автономия.

И Сега, когато се измерваме къмъ края на
пашия мапдатъ, съзнавайки отговорноетьта, която
всеки общински съветъ^лима предъ гражданите,
длъжни сме, макаръ и при* най-тежки обстоятелства
за работа, да теглимъ Заключителната линия на
чашата дЬВпосгь и да преочимъ па избирателите
си, какво ние сме направели ирезъ трите годипи
отъ пашето управление йа общапата. И пека варпенските граждани ногледпатъ спокойно, съ пълна
обективность и внимапие на дЬйностьта на общип
ския съветъ презъ последния тригодишенъ пери
одъ и да прЬценятъ: даЛи общинските съветпици
ех оправдали техпото доверие, дали ех тв изнълпили похватно и достойно своя дългъ.

чета. Обаче сега, макаръ още непъ
тя има видъ на европейска улица
хубави триетажни сгради. Ако об'
ветъ не бе решилъ разширениетг
ако то беше се забавило още не
щината сигурпо щеше да плати
хиляди лева повече, отколкото п
Освенъ тази улица, изнлате..
съборени ех постройките за урегулир1
ните улици:
1) ул. „Аспарухъ" между''
площада; 2) „Си. Атанас ь отт
„Св. Марина", 3) часть отъ ул
4) ул. „Царь Борисъ" между п~
Иосифъ" и ул. „ Фердинанд ь-'; 5) чал,-,,
„Св. Климептъи между площада „Екз. 1|
ул. „Аспарухъ"; 6) ул. ..Парушева" "ней
нарухъ" и „Северна"; 7) ул. „Солунска!
а) Разширение шосейната настилка на
..Северна" и „Фердинандъ"; 8) Часть .<|
улиците на града.
пенска" между 97 и 98 кварталъ; 9) щ
Добре посланите, шосирани улици ех без жеска" отъ „Аспарухъ" до „Св. Кдимегп
спорно едно големо удобство за гражданите, и за ул, „Траяпъ", между „Царь Борисъ" и
благоустройството на единъ градъ шоеирането и 11) ул. , Бдипска', между „Шуменска*
изобщо павирянето на улиците требва да бхде една манъ"; 12) ул. „6 Септември"; между' ,Ц
отъ^ глаГните*гр"?жи'за упраСпгГЦйте^а^радаг. Ала" рзсъН.. и -„Радина..:.,13). Часгь отъ... ,.Мал|
тази работа не може да предшедствува регулаци говска"; 14) ул. „Сливенъ' между „Щйг
Жчпзифова ; 15) Часть отъ улица »Ко1ел&";Щ1
ята на улиците и канализирането на града. За ре
ул.
„Охридска" между „Преславска" и', ; ^ Г "
гулпране на града общинскиятъ съветъ реши сключ
ването на едипъ заемъ отъ 5 милиона лева, за бродска^; 17) ЛБвата часть отъ „Царибродска;
който ще говорпмъ по долу, а канализацията па площада; 18) ул, ..Гургулята" отъ „Пресл^м
града ще почне тепърва. Ето защо общинскиятъ до „Дебъръ"; 19) ул. .Бургазъ"; 2 0 ) у л ^ « 1 ^
ровска"; 21) ул. „Царибродска" • между ирадтШ
СЪВЕТЪ не предприе едно по-широко разширение
ствепия
хамбаръ до Софроний:* същата<7ш|Р
на шосейната мрежа, понеже естеството на самата
оть
„Охридска"
до „Преславска";-22) ;ул.М||{
работа палага то да стане сдвдъ .регулацията и
павска",
между
кв.
34 и 99. 23) ул. „Чим|г ^
канализацията па града.
между „Драгоманъ" и Щумепъ:; 24) улу
р
Шосирани ех слБДпите улици:
ченска"; между , . М а р и я - ^ т ^ - ^ Щ ^ ^ ^ р п ^ !
1) „Бепковска", 2) „6 Оентемврий". 3) ..Вой 25) Площ. „Екзаръ,Д-5'сйфъ" къмъ кварта4Ш(1
91 и часть отъ 147 кв ; 26) ул. Дббърека"|ш!к
нишка", 4) Настилапе улица „Драгоманъ" съ ло
мепи камъни", 5) Изкопаване и настилапе цептрал- „Василъ Левски" до ..Панагюрска ;-,27) ул.Щди3
'
ната алея па ул. „Съборна1, 6) Наеталане цен зифова", 1между „Дринска" и „Дулавгда.?; ;2Щ1У
,
«Ямболъ'
между
„Русенска"
и
„Жинзрфовай
.29
тралната алея на ул ..Нишка", 7) Направа на шо
сейната настилка на ул. ..Ботева", 8) Схщо на ул. ул „Дунавъ", между кварт. ..№ 108 от 101:-'80
„Братя Георгевичь-', 9) Часть отъ ул. „АсЬпова", Площада меж;у квартали Л0 126,'12'7,-Л^^И;^
10) Улица „Марапъ Дриновъ", И ) Малко Прес
в) Регулиранв-ка^нвартали.
лавска", 12) „Червенска", 13) Павирапе съ бандермеки камъни ул. „Царибродска' (частьта й меж
Изучиха се отъ общинския съветъ'
ду ул. „Охридска" и „Преславска" и 14) ул. „Хад пратиха за утвърждение дворищпите/
жи Стаматъ", между ул. „Драгоманъ" и „Колони \ следните квартали: М М 1, 94, \/
Освепъ това, наслаха се съ циментови нлочи 105. 200, 202, 203, 204, 205,
тротуарите въ ул. „Мария Луиза", „Съборна", 256, 257, 262, 263, 298, 2 Г
„Войпишка", „6 Оентемврий и „Сливница".
362, 363, 379, 380, 381, 4
Освепъ това, довършени^
б) Урегулиране и разширение на улици.
направено потребното за утвъ{
Съ обикповепите средства на общината, отъ квартали въ I, II и III участъц
т
редовните приходи, безъ да прибЬгва до заеми, въ IV участькъ, както и въ /'.%
I
общинскиятъ съветъ регулира и разшири твърде и най-добре застроенъ.
много улици па града. Преди всичко, главната,
Въ свръзка съ регулациятг
входната улица, що дава първото впечатление па изучиха се и всички оЗщински у
всеки чуж^енецъ, който посети града било по море що общипата получава вь квили по железница, е ул, „Цариградска" Насхщна дворищяа регулация.
у
необходамость бе отдавпа да се регулира тази
Изучи се индустриялн
улица, защото тукъ имепно е централизирана и трасираха и улиците въ •
целата търговия на града и движението е найОбщинскиятъ съве*
големо. Ала до преди една година само, тази улаца ность на голЬмъ брой беше една отъ най тЖснигЬ, най-непригодните и да се снабдятъ сь лЪ(
неприветливи улици на града, ограничена отъ двете реши разширепието ш
си страни съ пизки стари магазин, оставали още на града, като се нро*
отъ турско време, п еь разни полусрутени дюгеи- квартали надъ Добрич!

I. Благоустройство.
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рах|,^в улици ио гЪзи нови квартали, изчислиха
р*нщт нарцели и се приготвиха пеобходимите
и
8ижа?за продажбата па тия места.
Т?къ й местото да спо.ченемъ, че общинскиятъ
^в-ЬтъХне остана чуждъ и на въпроса за преме
нянето- на гробищата -— въпросъ койсо отдавна
интересувал ь общипскяте съвети и варненските
„ '^апи, ала по който пищо не бе направено.
мисаИвСКЯ^П йъФтъ н а т о в а Р и една специална ко
^. л ^^_Ш1ре-'*111 мЬсто за пови гробища. Коми
сията се е'сп*а па местото падъ Добричкото
" мосв и лозятиНГашкънъ-'—една площь отъ 240
, Декара, д^ то | с е номесгятъ гробищата отъ всички
: гвероизноведа*!- Скицата па това место, следъ
^ като ей^п,|]1ха формалностите, що закона за
благоз
[юдрто предвижда за мЬста за пови
*|Гробпщ [в гит.рди отъ Министерството на обще1". Родомъ съ това, общинскиятъ съя'ъ бюджета за 1910 год -5000
д на новите гробища, а нрезъ 1911
този кредитъ на 55000 лева, който
мина въ фондъ, увеличенъ на
та целиятъ фондъ отъ 800оО лв.
достатъченъ, и техпическиятъ ота готви тържняте книжа за отлемачъ направата па оградата.

усводъ и канализация.
/| предприятия отъ жизнено зпайството на града
ровода, е ДЕЛО свършено То е
1890 год., въ времето па поада, дедо Колони, когато обл
съ решение отъ 20.Х1 90 год.
йплъ да се сключи едипъ заемъ отъ
лв., отъ произведението, на който, межда се докара и вода въ Варна отъ
въ местностьта „Куле-дере-баши\ При
ь пълно нраво може да се рече, че ;водоТЗвгздиочна и свърши при днешния със|»&ципекпя съветъ. Казвамъ, че се започщппая общинска съветъ, защото работите,
Уса направени по-рапо за едипъ гравитоШ (съ свободно течение) водопроводъ не се
т^отъ Министерството и, при темане уиравА т й М общината, първата грижа на общинж ^ ъ в е т п и ц я бе да турятъ въ редъ тази ра-

ш

ш

[ата,: както е известно на гражданите,
Ш е да се докара отъ „Харами-дере% изворъ
1
,С|)Гь* града!около 22 километра. ,
РЩ^щингкнятъ, съветъ, имайки предъ видъ, че
-|?М,ката'.ай, еДцнъ водопроводъ обема нъ себе
* А ^ Я , всичко Доставката на трхбп п следъ то•;•'' щвяпв. на тля трхби, въ ипгерееа па общи% ^ ? ^ 3 . 1 Ж 1 ^ : .еъзможность па ио-голЬма коп.^|<Шя, реши да!1 разд^Лй, това предприятие на
«// Ш о т о поставка! на трхбите, а другото направа
^^'шствендт! съррхжения и поставката на трх"^•тоъргъкзв за дървото се обяви на 9 декемФ^'|,9р8 тодина, а за второто на 13 юний 1909
''Ш.У Н а | П окгомврий 1909 годппа, на извора
'^КЖл/й^гСв,;иЬстави основния камъкъ па во^двоЖузъ.ирисжтщмйе^в^току-речи па всички
еъ*етни^иг;%^1дач5 10 ноемврий 1911
**»,дприемачътъ предаде окопчателно свърюда.
1П0ВС
недовършени малки разклонения отъ
новооткритите и неурегулирапи
ъ да,х& евършатъ мпого лесно,
|'понеже трхбите за техъ се
* на извора „Харами дере" е
^за града. Тази вода е почти
водата, що имаме до сега въ
"водопроводьтъ е нравенъ съ слетмпте отъ Русларъ и Аджемлеръ.
\ези вод,и, които ех вече отчужна изворите съ главния воблизу до техъ, съставя ототдаването па което се
[>тъ водопроводния отделъ.
рлко думи и върху пръутствепостьта па трхпй отношение общин
^висящи отъ него мерГ.ия водопроводъ здра-

V

Съветътъ не пожали средства и командирува тогава, въ продължение току-речи на цели 15 го
носледовно на "самата ливпица въ Лиежъ своите дина е само замислено и мислено, безъ да е било
нещо направено, като изклютимъ заемътъ, склю
инженери II. Бончевъ, В. Кхрджиевъ и И. х. Ото
яновъ, които приехтетвуваха при изработката на ченъ отъ нашите предшественици. Другъ е вътрхбите и маркираха вейка трхба. Тамъ трхбите просъгь, износенъ ли е този заемъ за града.
се изпитваха па атмосферно налегане и тукъ въ
Оледъ поемапе управата на общината отъ
града, следъ прпетпгапето имъ, втори пхть ех из дпешяия съветъ, почна се приготвеното на търж
питваха. Огъ рапортитв на Н-ка на водопроводния ните книжа, и па 26 май 1910 година бв обявенъ
отделъ, трхбите не само че издържатъ палегапето търгъ за направа на канализацията. За нещастие
на водата въ водопровода, но те мо *атъ да издър на града, предприемачите, върху които бе възжатъ едно двойно по голЬмо налегане. Ио новодъ доженъ търга, не рачиха да изпълнятъ това пред
на тия слухове, кметството своевременно е искало приятие, като взеха новодъ отъ едно решение на
обяснения отъ началника на водопроводното отде общипския съветъ, съ което съветътъ беше далъ
ление, който въ рапорта си отъ 24 декемврий 1910 съгласието си за прехвърляпе на предприятието.
година М 121, между другото, дава следните Това решение, обаче, пе бе утвърдено отъ Мини
обяснения :
стерството, и отменено отъ съвета поради песпаз
Верпо е още и това, че но водопровода се ване формалностите, що закона - за градските об
оказаха пукнати неколко: трхби въ главите и въ щипи предписва. Предприемачите подъ претекстъ,
средата само отъ естественото налгьшне на во че предприятието било прехвърлено, не продъл
дата въ водопровода иежду Русларъ и града, което жаха, или по-цобре, не започнаха, защото туй,
палегане е отъ 0 до 8 атмосфери.
което беха направили, е съвсемъ" незначително, и
Спукванията, които ех се оказали до сега въ общинскиятъ съветъ, следъ като ги кани неколко
водопровода било при пускане на вод.та въ не нхти да продължатъ работите, реши да моли Ми
го пли при изпитването му съ помпа на водно на- нистерството да унищожи договора и да конфис
лЬгапе отъ 8 до 15 атмосфери, съгласно чл. 49 кува залога имъ.
отъ поемните условия, ех произхождали винаги
Министерството възприе мнението на общин
отъ превоза и отъ лошо манипулиране съ трхбите,
скиятъ
съветъ, унищожа договора и конфискува
но пе и отъ недостатъкъ въ фабрикацията. Никак
залога
па
предприемачите отъ 91000 лева. Обя
во вещо лице и никой рпзумепъ и добросъвестенъ
венъ
е
повъ
търгъ за 4 януарий 1912 година,
човекъ пе може да твърди, че с 1укванията по во
който,
не
се
съмяЬваме,
ще се състои, следъ кое
допровода нроизлизатъ било отт. това, че трхбите
то
и
това
отъ
първостепенна
важяость за благоу
ех недостатъчно дебели или отъ педостатъкъ въ
стройството
на
града
предприятие
ще се реализира.
фабрикацията имъ, щомъ като зпае, че всички трх
би ех изнитапи па 20—25 атмосфери и че никоя
здрава (непукната или силно натъртена) трхба пе г) Електрическа инсталация за осветлението
на града.
може да се пръсне на водно палегане по-малко отъ
40 атмосфери. Всеки, обаче, който е виждалъ, к.къ
И този въпросъ е доста старъ, макаръ пе
се товарятъ, ирЬвозватъ и главпо, какъ се разтоварватъ и назятъ трхбите но полето, край шосе толкова, колкото въпросите за водоснабдяването й
то и по улиците на града, следъ като тия трхби канализацията. Още нрезъ 1900 година израбо
ех прЬдадатъ па предприемача отъ общинските тени ех били поемни условия и др. книжа, ала
складове, ще се съгласи съ мене, че спукванията работата не се мръднала по-нататъкъ. Следъ това,
не може да произлизатъ отъ налеганието на во првзъ 1906 год. въпросътъ наново е билъ новдата . . Обяснима е врявата, която се дига около дигнатъ, но пакъ безъ никакъвъ резултатъ Презъ
пукапето па трхбите. Тая врява не би схществу- 1910 година днешниятъ общински съветъ, съ ре
вала, ако общинското управление се съгласеше шение М 309, оповестено на варненските граж
да поеме за своя сметка трхбите, които ех ока- дани съ обявление М 8140 отъ 9 юпий 1910
година, за да се произнесатъ по него, съгласно
жичъ спукапи следъ предаването имъ на пред
ириемача. Главната причина е чл. 47 отъ поем закона за допитване до народа, е постаповилъ да
се инсталира въ града електрическо осветление.
ните условия койго гараптира общинското управ
лепие, а тоя членъ гласи: „предприемачътъ е от- Въпросътъ за електроснабдяването на града е ва
говорепъ за всички повреди, които биха се при жа нъ и като въпросъ економически и финансовъ,
чинили на трхбите, на техните принадлежности и Независимо отъ удобството, що представя електри
арматури отъ момента, когато му се предадатъ въ ческото осветление на улиците и площадите, не
общинските складове, и той ги натовари на свои зависимо отъ удобството, чистотата и хигиенич
кола. Преди иолучаването и патоварването на трх ностьта при освеглявапето съ електричество на
бите, иредприемачътъ има право да ги изпитва па частните домове—електрическата сила днесъ пма,
хидравлическо налегание до 20 атмосфери, за да големо практично приложение, и електро-снабдясе увери, дали те нематъ некои повреди или не гането на единъ градъ е едно предприятие, което
достатъци".— Съ другъ рапортъ Л0 10 отъ 18 й може да даде.и добри доходи за този градъ, а
януарий 1911 година началникътъ на водопровод въ градове като Варна, съ индустрия и съ изгледи
за бързо развитие на индустрията, тези доходи
ния отделъ пише следньото:
могатъ да бхдатъ твърде значителни.
„Твърдя и мога да докажа съ най точпи дан
Общипскиятъ съветъ се занима и съ въпроса:
ни и изчислеппя, че спукванията на трхбите, следъ
като те ех предадени на предприемата, не ех при к.й да стопанева това предприятие — сама общи
чинени отъ недостатъкъ въ фабрикацията имъ, отъ ната ли или да се даде то на концесионеръ. Този
недоброкачественъ чугу.гь или отъ недостатъчна въпросъ е отъ капиталпо значение, и веднъжъ раздебелипа на степите имъ, а отъ съвевмъ простата решенъ направилно, той ще има и лоши последици
причина, която може да разбере всеки, който же за бхдащето на града. Макаръ и да се приема
лае, а именпо, че трхбите 'ех строшени при пато изобщо, че общипите не ех добри стопани, но
варването, пренасянето, а главно при растоварва- предъ видъ па големия финансовъ иптересъ, щд
нето и складирането имъ отначало на неколко мес представя, едно предприятие, каквото е електрота край водопровода въ най хаотиченъ редъ, поелб снабдяванието на единъ годемъ градъ; предъ видъ
напово натоварване, препасяне и разтоварването на монополния характеръ, който има това пред
приятие, което не допуща никаква конкурепция, а
имъ падлъжъ по пзкспаните ями".
това
налага да бхде то въ рхцете на общината,
Може ли следъ тези осветления да се смета,
за
да
може въ всеко време тя да нарежта такива
че общипскиятъ съветъ илч общинското управле
ние не ех запазили добре интересите на града, такси, каквито диктуватъ интересите на гражда
че те не ех взелп овреме Ьужните мерки, за да ните и града—общинския съветъ отхвърли копцеосигурятъ единъ здравъ водопроводъ. Очевидно — ейонпата система' и реши общината сама да поеме
не Варненските граждани се ползуватъ сече ре стопанисването на това предприятие, а построй
довно отъ хубавата харампйска вода, а мълвата за ката му да отдаде на предприемачъ. Разрешени;
нездравъ водопроводъ остаза за сметка на слово- тъй по единъ твърде сполучливъ начинъ тия кар
динални въпроси, общинскиятъ съветъ продължи
охотливците
|
Второто предприятие по направата па кана до край наченатата работа. Назначи инженеръ,
лизацията е замислено схщо както и водопровода, който да изработи поемните условия и тържните
много отдавна Още нрезъ 1895 година общин книжа и па 5 май 911 годипа биде обявенъ търгъ
скиятъ съветъ е проектиралъ сключването па едипъ за постройката на инсталацията. Търгътъ се със
заемъ отъ 4 милиона лева, отъ който 1200.000 тоя, утвърди се отъ Министерството на вхтрешлева били определени за канализацията. Ала отъ ните работи и на 21 декември 1911 година се
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сключи коптракта съ предприемача (Австрийски
Симепсь Щукертови Завоци)
; Споредъ поемнвте условия, това иредпрпят(ш требва окопчателпо да бжде свършено за д»адесеть календарни месеци. — Ето още едно крупно
дело па дпвшпия общинска сьветъ, което ще пов
дигне твърде мпого града и ще окпчв съ рхката
па културата хубостите, съ които п й щедро е надаренъ отъ природата пашпя градъ.

болпи, а на другата часть е отказвала безплатни
лекарства Поради този отказъ, и числото на бвдно-болните е памадяло въ градските амбулатории.
Гражданите нреставагъ да дирятъ медицинска
помощь, щомъ имъ се отказвало даване па меди
каменти. И числото па болпитв изведнъжъ памалява презъ 907 годипа. Обаче, щомъ се отваря
аптеката и почватъ да се иолучаватъ безплатни
лекарства, чпелото на болпите изведпъжъ парасва.
Това се вижда най-добре отъ следпята таблица:

е) Пжтища, мостове и чешми изъ лозята.

[

Едапъ отъ поминъците иа варненця е и ло
зарството Пхтищата, обачо, изъ лозята до скоро
ех. били съвсеиъ изоставени, та беха се обърнали
на поройни долища, минаването презъ които съ
кола беше невъзможно. Варпепцп бЬха принудени
презъ време па гроздобера да нрЬпасятъ па гръбъ
гроздето па големо разстояние, докато стигнатъ
що годе сносенъ п&ть, и да плащатъ скхпо и пре
скъпо за това пренасяне. Липсваше и вода, както
за ииене, тъй и за поене на добитъка. Липеата
па вода се чувствуваше особено пролеть и летЬ,
когато се лекуватъ лозята. Всичко това, макаръ
на гледъ маловажно, характеризира големата небрежность па миналите управници на общината
къаъ най жизпеаите интереси, къмъ поминъка па
голема часть отъ населението па града. Общин.
сьветъ въ бюджета за 1910 и за 911 години пред
види сиециаленъ кредитъ за поддържане на съще
ствуващите пхтища и мостове въ лозята п за от
криване па пови пхтища. И, благодарепае на това,
дпесъ варненските лозари. иматъ добри пжтища,
мостове и чешма изъ лозята. Ето откритите и по
правени ижтища, мостове и чешми изъ лозята:
1); Поправиха , се Кестиричкия, Джаферлий
ския и Големо-кокарджапския главпи пжтпща и
почти всички пхтища въ местностите; „Салтанатъ-',
„Руаи", „Св. Никола"', „Ваяларъ", ..Атчиларъ",
„Сотира*, ..Чаиръ", „Кемеръ-дере". ,Голема кокарджа", „Средня-кокарджа" «Малка-кокарджа ,
и
Коваплъкъ' и „Шашкъпъ".
чФранга-дере ,
2) Откри се новъ пхть, който свърза Евксипоградското шосе съ Кестиричкия пхть презъ
местностьта - Ов,-Никола', -другъ който -свързва
шосето Варна — Балчикъ съ Кестиричкия пжть
презъ местносгьта „Ваяларъ" и трети, който свър
зва Кестиричкия пхть съ Джаферлийския презъ
местностьта „Ачиларъ".
. 3 ) Построиха се 16 малка й големи мостове
изъ разни местности, а именпо: 6 въ местностьта
„Ср; Никола", два въ местностьта „Руни", единъ
въ местностьта „Ваяларъ", два въ местностьта
„Ачиларъ , единъ надъ Джаферлийския пхть, два
въ местпоотьта .Оотира-', единъ въ местностьта
. „Малка-Кокарджа и единъ въ местностьта .,ГодемаКокарджа".
>• 4) Направиха се петь нови чешми, отъ които
— »Възраждаиие", ..Росица" и „Дбчебпа1' въ ме
стностьта ,Св. Никола", „Кръстовище" и .Бист
рица";—въ местностьта ..Ачиларъ'.
5) Построиха се нет.ъ пони каптопа га лозар: ните пъдард—но-единъ. въ местпоститв: , Шаш
кънъ", „Планово",. „Малка кокарджа", »Рупа" и
Св. Никола".

Презъ 905 год. ех прегледана болпи
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Ползата оть отварянето па аптеката е оче
видна: чпелото на гражданите, които получаватъ
медицинска помощь се удвоява, а въ финансово
отношепие правятъ се икономии 5 —10 хил лв

б) Нова градска амбулатория.
Въ IV участъкъ на града, дЬто бедното на
селение па града е най-комиактно. общинскиятъ
сьветъ .реши да се открие нова Ш-тя градска ам
булатория. Излишно е да се снирамъ върху нуж
дата и ползата оть откриването на тази амбула
тория: най красноречиво затоза говорять следни
те цифри.
Амбулаторията се отвори на 20 октомврий
908 год. и до края на годината ех се прегледали
тамъ 896 болни.
Нр^зъ 909 година ех прегледапи
„
9Ю
,
„ - „ ••
..
9П
.

4550 болпи
5477 ,
4310 ,,

Въ свртзка съ амбулаторпата служба е и у
реждането па постоянно дежурство при 1-та град
ска амбулатория за даване помощь ирп бързи и
нещастни случаи. Е огъ 9 III909 год, когато се
уреди тази служба до 21 1Х.9П год, дадена е
бърза медицинска помощь въ 483 случая.

в) Общинска болница ,Парашкева Киколовъ".

Общинскиятъ сьветъ съ решение Л0 426 отъ
910 год. постапови да се вземе подъ ведомството
па общината болницата „Парашкева Николовъ-,
съгласпо волята г.а покойния благодбтель. За сега
въ тази болница се издтржатъ 5 души педжгавп
старца и нЬколко болни, докато се уреда въпроса
за ползуване"о отъ фонда, който покойчиятъ е вложилъ за издържката • на тази болница въ руски
те банка.
Общинскиятъ сьветъ отпусна пужаия кредить,
и сега тази болница е снабдена съ всичко необ
ходимо и е присиособена за' единъ действителепъ
изолационепъ домъ, дето ще се карантинирать и
наблюдаватъ подозрепите заразепи отъ холера.
Нека спомня, че миналата година, когато ни беше
посетила холерата, въ тази болница беха каран
тинирани всички подозрени' и заразени отъ холе
ра, и съ това се спомогна твърде много за огра
ничението на заразата А само този фактъ е достатъченъ, да извика въ душата па всеки варнеа) Общинска аптека за бедните.
пецъ чувство на признателность и благодарность
Варпенската общинска аптека е основана презъ къаъ щедрия благодетель на гр Варна Парашке
1895 годипа. Обаче презъ м. анрилъ 907 година ва Ннколовъ.
тя. е била,закрита.,
. ........
Днешяиятъ.общвнски съветъ, чувствувайки го
г) Подобрения по санитарната служба.
лямата важпреть ртъ. сжществуването'. па аптека
1) За усилвапе надзора върху санитарното
за бедпи, съзнаваДка че, медицинската помощь, що
се дава отъ страна на общинските лекари на бед състояниз на първоначалните учвлища, общинска
ните, ще бъде безполезна, ако не може да имъ се ятъ сьветъ реши да се увеличи числото на об
дадагь и нужните лекарства, реши наново да от щинските лекари съ единъ училищенъ лекарькрие аптеката. И въ м. май 908 година тя биде2) Уредп се въпросътъ за чистена па пужоткрита.
дницпте и помийнл яма. За тая дЬдь се опреде
Издържката на общинската аптека струва го дели нарочно место, дето се изкопаха ями и се
дишно около 10,000 лв., съ персонала и медика заградиха Напртвиха се 20 двуколни кола съ хер
ментите. Съ тля сума се отпущатъ лекарства за око метически сандъци. Изработиха се и приеха отъ
ло 20,000 рецеати. Когато общинската аптека бе съвета иоемпи условия по уреждането на тая
затворепа, общината е купувала лекарства за бЬд- служба и па второто отдаване на преднриемачъ
ноболнате отъ частни аптеки, и за 13 месеца съ тази служба даде на общипата и единъ приходъ
изразходвани около 15,000 лв. (14,885-38 лв.). отъ отъ- 6000 лена годишно. Нема да се спирамъ
Ала съ тази еума: тя можеше да удовлетвори нуж върху големата важпость отъ уреждането па тая
служба, толкова пеобходнма за общото санитарно
дите само иа една.. я ° - " т отъ страдащите бедно

II. Народно здраве и хигиена.

състояпие на града. Ще кажа само, че до УРРГД8*
пето й, околностьта на града, па и улицит?»/6'"
мърсЬха съ нечастотнп, разнасяна отъ чим.ачит
на нуждпичнитечяяи—разна цигана, съ нрлусчуч
ни каци.
.
'•••/;
/
3) Дезинфекцщнно здание,
Общинскиятъ сьветъ гласува кредитъ за по
стройката на модерно дезинфекцаов""" ^ Щ ^ ^ З се построи и е вече снабдено сь*\
транспорти и дезипфекциоппи еред|
Целото здание е водоспабдено^
рано; вма широкъ дворъ, който съ'»
е разделенъ па две половини; чт
съ отдблпи входове Въ всека ноло-.
мизи за чисти и нечисти кола. ОтдЬле\
дено сь една парна дезинфекционна к
снециалпа стая, приспоеобона^га де а "*
формалинъ, душове за изкхавапе^, и,
спортни средства, нужпи за едий.,
зинфекцаонна служба.

ч

4) Общинска химическа
лаборатор^
Фалшификацията па съесгните и питб'А'"'
мети отъ день на день расте, а заепг
изложено на рискъ и общественото ?
требепието на разни ееепции, бои^Масд,.
вени и размесели, сахарвпъ и други в'(
ганически и маноралпн вещества е стана"
обикновено при всекидневно консомиран
стпи продукта и паиатки. Есо защо отъ
дпмость беше откриването на една хамиче!
боратория Общинскиятъ сьветъ пе остап|5
и на тая нужда па общината. Вь бхолж^ш?*
годипа предвиде кредатъ, и прт?^ь тая. 1\9^га'Ц
откри и уреди общинската хамиче^^ ^ ° Р - а '
за изследвапе на свестните и питек'4**
Инсталацията е привършопа и е
аналпзата на разни продукти, които..
власть намери за подозрителни.
\
Жабараторията представя схщо тьй
разцово, което се длъжи не малко, дЬто
командирова управителя й. неколко мвсеца,
тика въ Парижъ."
', :>

д) Подобрение въ санитарно-ветерина^
служба.
|
")
1. Пос/прошса на нова скотобойна]
До построявапето па повата. скотоб*^
нето па добитъка ставаше въ една.. чЧлас,
дъсчена постройкг, въ блатисто .мочурлиг...
дето, презъ повечето време па годацата; кръ
нечистотиите и др. части па заклания доб/
поради липса на течеща,--сода, -рдзлржейи^Д.
околностьта съ пепоносима миризма. "Това й.ъ,.
заплашваше да се обърне па огнище за задаза Ц
врЬме на епидемия.
§ ,:
Дългъ се палагаше на общапския съв1ть. .
вземе мерки да удовлетворя и тази нужда;на '•'./•
да—да го снабди съ една сносна скотобойн» ^ж
Това и стана. Новата скотобойна, по?^*/р>/
на брега па морето, е единъ широкъ цаь-\' / ^
салонъ, снабденъ съ вепчкд^необходими приет.
лепия и уреди. Тя пма~"и отделение за А0Р
месо, .лабараторпя и канцелария, водосг "
съ изобилна сладка вода. поради кое7
же за дълго време да удовлетворя"града. .
Редомъ съ тази постройк
масивна
Свинска скотобойна,
тите въ клането и чистенето
и специална инсталация.
При тази скотобойна ех '»
пици, снабдена съ чиста сладка 1к
не и обработване черва, направепг
дамове за добитъка, построенъ е
за работниците.
Така щото дпесъ, благод»пите постройки и помещения,.
е организирана и модернизира
па гаранция за здраво и-у
2) Стер/
Освепъ горните но
доствяпето на два етере.,
вреждане на бракувани м«<,
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угвя за стерилизиране на бракувани меса, по както и да ги сяабдятъ съ всички пуягнй учебни
чти за храна, както и па всекакви животински посо'ия,
"*ове, намЬрена изъ града и землището.
И нема да бжде преувеличено, акокажемъ,
Цельта па;'тази доставка бе^бтъ една страна, че варненските първоначални народни училища
>П|По унищо?сепие ка заразата, а отъ -друга — еж образцови. За да но бждемъ голословни, ще
« ^упапето на материалите. Единиятъ 'стерели цриведа, какъ е увеличенъ бюджетътъ на първо^
Л. Ь ' с ъ който, се обе^вреждагь
реждагь годните за хра
хра- началните училища презъ последните години:
•?!*«№
г
. Презъ 1908 г. общинскпятъ съветъ завари
'Чваии
меса,-е вече ипсталнрапъ. въ едпс
Апската скотобойна, а за другия бюджета на първоначалните училища 83С40 лева
«гкзцаално помещение. •
Презъ 1900 година нредвиде 99718 »
траното месо и маслото, що сенолу
»• 1910
<„
„
101750' .
качествено, отношение но пащо не
„. 1911
I
„ " , 99070 »
1слото, което се продава но дюге
а за 1912
-р • • „
1И752 „
*ва на бедните граждани на долня:
Това увеличение; е правено повече за удо
'гия стерелазаторъ, въпъ отъ сапивлетворение веществените разходи на училищата,
;за която той ще служа, общипата за вжтрЬшната нмъ уредба и за снабдяването
пи п доста добъръ нриходъ отъ ма- имъ съ модерни учебни помагала, нокжщнина,
'"Л.\яг<а^4 клея, които ще се получа чистеното имъ и др. подобн™.
ва/-. за индустриални нужди.
Порсоналътъ не :се е увеличилъ, тъй че
наргеванео
на разходи.е се ддъжи предимно
ински хали (месарници).
на грижата да се удовлетворятъ всички нале
'• урежда пето па санитарно-ветеринарната жащи нужди по снабдяване сь средства за на:
«;свьрзанъ и въпросътъ за месарниците. гледно преподаване на предметите.
глъ, следователно има нреди всичко саI
1ктеръ. Месото, което е главпата
НОВИ училищни здания.
:а, требва да бжде гарантирано отъ
Като ВРЖИО подобрение, на учебното дело
Гва&з. До преди ностроявапето па ха
през'Ь
н: шето управление на общината, требва
седфодаващв въ всевъзможни махда
отбележимъ
построя на нето на четири нови
тепи и бараки, които не отговаряха и
1ементарпигв санитарно ветеринарпи иска- училищни здания, отгрворящи на всички усло
{инскиятъ съветъ реши да ограпичи това вия на училищната Хигиена
.Нека сжщо отбвлежимъ, че отъ 1898 год.
въ всекакви дюгени и бараки, като подо
1908
година не е строено ни едно училищно
|щинеки месарници (хали , „ въ които да
здание.
%Ж'^_ запазва за иодълго време пресно
Да, бжде т67запазеяо отъ замърсяване и изоб
Новите училища еж следните:
[Р^Дйте да /отговарятъ на условията, каквито
1) Презъ 1908 г. у-ще „II. Р. Славейковъ".
-чзгл
*ЧЛ'д едни модерни месарници. Отна2)
„ 1910 г , „В. Е. Лприловъ"
здоводства отъ страна па касапското
3)
1911 г „ ..К Арабаджиевъ".
к
,яричипа че новите месарница нала4)
,
1911 г. , „Св. Климентъ*.
редъ на техната работа, пазене на
И нека, за гордооть на съвега, отбележимъ,
[честота, конкуренцията беше по-голема
че
тогазъ
когато въ други общини въпросътъ
<ие на обстоятелството, дето еж събрани
за
направа
на училища еж решава съ сключ
/.ши на едно место, изборътъ за месо
ванена
заеми,-Варненската община:- се .сдоби""
(^гла па" гражданите биваше; ао-големо; "яо'
Г0 лва бе,ше временно. Общанскиятъ съветъ, съ училища, безъ да прибегва къмъ никакъвъ
1,|РТВО'.•; па гражданите,, възприе идеята за заемъ, съ обикновените средства на бюджета,.1
|,ване махленски хали, а не една обща грат- Съ свършването и на училището „Ов. Климентъ" ,
|а. Построиха се, както е известно, четири коего ще бжде образцово първоначално училище
х а л й
Всека хала има свой районъ, въ въ Варна, та негли тавова и вь цела Бьлга
\ \ я . '•в?хали.
- Всека
допуща отварянето на никакви. роя, всички ученици за начално учение отъ
•^Лд^чиата пе допу
юстрояванетона 5 та хала, града ще се помЬщаватъ въ общински училища
^еколко частни дюгени за тези части п съвсемъ ще се изоставягь частните кжщи,
които еж краййо неудобни н поглъщаха големи
^""които еж отдалечени отъ халите.
суми на бюджета.
Като говоримъ за училищните здания, требва
4) Градена топла баня _
',
да споменемъ и за училището „Сулини", което
г ^^..доеВтвуващите въ града топли бани еж отъ прЬди 5 - 6 години беше незаконно завлааетпЩи, поради своята скжпота, еж малко дос- дЬно отъ частни лнц^.и обърнато на фабрика
^анижа широката маса. Сега, следъ водоснаб- за кутии.
!
^анс|о на града, направата на една общинска
Общинскпятъ съветъ съ решение отъ 17
еда=.леж4ще. Общинскиятъ съвЬтъ не ос- ю.тий 1910 година Ж 426 постанови да се от
чуждъ и на тая нужда на града. Той тури неме този общес.венъ! имотъ, и днесъ сградата
^то за построяване на общинска баня. Опре- е общинско първоначално училище.
^•у?6 за банята въ V участъкъ на илоОтчужди се и се изплати п една кжща, що
удо халата. Съ решение М 273 отъ 1911 десети години се вдаваше като нвкой ктинъ
^постанови да се'обяви конкурсъ за из- въ двора на училището „Князъ Борисъ", и по
~" %плана на банята, прие конкурсната този начннъ тоя дворъ се разшири, като му се
\предвиде въ бюджета за 1912 го- даде и правилна форма. За отчуждението на
\^за премии на конкурентите, чии- кжщата се платиха около 7500 лева.
^ д а т ъ одобрени отъ журито.
^.вяне на конкурсните ппанове
б) Прогимназии.
\ година Освенъ тов», съ
Съ новия закокг.. за народната просвета
бюджзта за 1912 година
за постройката на банята, издръжката на прогимназиите се възложи върху
общините. Въ Варна има днесъ четири прогимназии—две мжжки и две девически.
ж^Г
"ПросветаЗа издръжката на тия прогимназии общин
/
скпятъ съветъ намери средства, като навреме
.рвоначални училища.
нае и помещения за [гехъ, снабди ги сь всички
власт ь, редомь съ грижите за необходими пособия, покжщнина, прислуга и др.—
градовете, требва да се гри изобщо, посрещна ержчно единъ новъ. но твкрдв
за образованието на грзж- тежъкъ разходъ за общината, който годишно
надвишава цифрата 1.00000 лева.
\
Вънъ отъ товз,! общинскиятъ съветъ се
общннекиятъ съветъ и погрижи и за направата на общински здания за
во нпправиха твърде прогимназиите, за която цель въ бюджета на
(иожность на децата на общината за 1914 година предвиде една сума
се учатъ въ удобни отъ 150000 лева за постройка на първа мжжка
едъ исканията на съ- прогимназия и 60000 лева за направа на две
^ "и училищната хигиена, крила къмъ училището ^Свети Кирилъ", кждето
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да може да се^помесги целата II мжжка про
гимназия, Постройката на първата прогимназия
щеше да се почне презъ 1911 година, ако техническиятъ отделъ при общината бе пщ.го.вилъ
надлежния за това планъ, по която причина не
можиха да се нанравятъ и други не.сон общин
ски постройки, като рибарските дюгени и други,
за които имаше и кредитъ въ бюджета за 1911
година.
'
ч
По училищното дело примерна дейносгь
разви и училищното настоятелство.
в) Общинска библиотека.
На общинската бпблио.ека, до преди пос
ледните три години, бе почнало да се обръща
съвсемъ малко внимание, и варненското обще
ство, което отдавна виждаше, какъ библиотеката
постепенно се разнебитва, беше престанало да
търси въ нея наученъ материялъ.
Отъ 1903 година не е билъ съставенъ инвентаръ; каталогътъ отъ тая година, съ множе
ство грешки, е служилъ и за инвентаръ и за
публиченъ каталогъ.
Библиотекарите, повечето съ двукласяо или
трикласно образование, беха хора досущъ не
подготвени за работата си и, като такива, не
само не еж моглц да внесатъ нищо полезно въ
библиотеката, но не еж запазвали, както требва,
и книгите й. Благодарение, обаче, на гражата,
положена въ наше време отъ общинското уп
равление, да се намери лице съ сериозна под
готовка за библиотекаръ, сега библиотеката —
този цененъ общински имотъ — е снабдена съ
пъленъ наученъ инвенгаръ, въ който еж описа
ни и класифицирани всички книги—11300 тома.
Библиотеката е увеличена съ около 1000
нови тома —507 съчинения, около 490 списания
и вестници; всека година общипскиятъ съветъ
е отпущалъ все по-голема сума за нея. По
тоя начинъ можаха да се подвържатъ и прибератъ вь нови шкафове стогини разпокжсани
книги и списания, що беха пръснати въ пълно
безредие по тавана на библиотечното помещение.
г) Градски театъръ.
Въпросътъ за постройката на градски теа
търъ не е новъ. Но понеже нЬкои варненски
гррждани иамиратъ, че постройката днесъ на
теа.ра е преждевременна, требва да съобщимъ,
че общинските съвЬтници на Варна еж замис
лили направата на градски театръ още преди
1'0 години. На 20X1 1890 година общинскиятъ
съветъ, подъ председателството на деда Колони,
е решилъ да се сключа единъ заемъ отъ 1500000
лева, който, между другото, да послужи и за<
постройка на театрално здание. Сл^дъ това,
презъ 1893 и 94 год. идеята за театра не е
пропаднала, и общин. съветъ въ заемите, които
е проектиралъ да сключи, винаги е предвиждалъ една значителна сума за театъръ.
Днесъ, следъ 20 год, идеята за постройка
на театъръ е дело свършено. Днеиш.ягъ об
щински съветъ тури въ реда на много о дела,
извършени отъ него за благоустройството и уредбата на града, и едно крупно културно дело—
постройката на градския театъръ, въ която ще
се помещава и градската библиотека, асътова
ще се посрещне и друга една належаща необходимость.
И кой може да откаже грамадното благо
творно влияние на театра върху общочовешкия
и националенъ прогресъ и специално върху общес.вените нрави? Лко такъвъ се яви, той ще
стори това или отъ непълно схващане сжщность»а и значението на въпроса, или по некаква омисъль, или отъ игнориране на култур
ната история А тая история гласи, че епохите
на висшето развитие на народите еж се изра
зили и въ висшия разцветъ на драмата. Та
ка е било у стара Гърция, дето въ епохата на
най високото философско развитие и политическа
мошь на страната се явяватъ и великите й дра
матурзи : Есхилъ, Софокълъ, Еврипидъ и Аристофанъ. Тамъ театрътъ е билъ държавно учреж
дение и безплатно се е посещавалъ отъ народа,
който обилно е черпилъ отъ него духовна храна.
Така е било и у Англия, дето Шекспиръ—найвеликиятъ драматургъ на света, допринесе най-
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чо(о фъ своите драми, щото Англия, съ мор но Въ туй направление съветътъ е предпочи- петмшшоненъ 5 % вжтрешенъ заемъ отъ Вълг.
гите, си победа, колонизации и култура, да при- талъ организирана въ разни благотворителни Народна и Бълг. Земледелческа банки, платенъ
за 50 години, за урегулирането на града и^за
. 'бие- върховно значение въ света, а англайски- дружества помощь за бедните,
т
построяване
инсталация за електрическо освет
ъ дародъ да стане' най-практичниятъ и нравСлЬдняга таблица показва помощитЬ, кои
ление.
Този
заемъ
е належащъ и поради обсто
:ве1<ъ на|)Одъ въ днешно време. Така е било то общинскаятъ съветъ е отпусналъ по бюдже
ятелството,
че
сега
общината що може дл открие
у Германия, дето великите нЬмски драматур тите за 909, 910,' 911 и,912 год., било като
и
регулира
удицше
при много по-износни усло*и презъЬХУШ в. Десингъ, Шнлеръ и Гето, памощь за бедните, било като подпомагане ча
вия,
отколкото
ако
това-стане
следъ неколко
тласнаха |ъй мощно напредъ разните немски стната инициатива насочени за постигане науч
години,
когато
цените
на
мЬстата
ще се пови.държави приготвиха почва за политическото но- културни, образователни, здравословни и друг
шатъ
два,
а
може
и
три
пжти.
И
ако есГа'^а^
Да говоримъ по-нататъкъ,за дру ги благотворителни цЬли. ' ' - • . •
;".беАиненц
регулирането
на
града
еж
нужни
4
милиона
лв,
гите сгра и е излишно.
»
тогава
не.ма
да
стигнатъ
и
10
милиона
; | Тъй, благодетелното действие ла театра е
1909 1910 1911 1912
Очевидно е ползата и належащата нужда
|неоснорно грамадно, за което най-речивото гоп о м о щи
г.
отъ заема.
г.
г
г.
|вори поло сението му днесъ въ всички просве
Общиискиятъ съветъ съ решение отъ 4 яяутвай паро и. При стжпванието си въ него, ние
арий 911 година М 4 постанови сключ1ането
1:адо че с освобождаваме отъ катадневните си
За бедни, сакати и недхг. 3000 3000 3000 4000 на заема, и благодарение съдействието на об
|ртяошения| и грижи' въ- живота ц се пренасяме
За безплатните ученишки
щинския съвегникъ, тогава и подпредседатель
,|.4| СъвсЬмь другь светъ.' Дига.се завесата; и
трапезарпн
к)00 500 , 500
„™Ю00 на камарата, г. Никола Ккневъ, Народното съб
гОъдъ на гнгв очи се разкрива безпределната
За сиропиталището
5500 4000 5500 8500 рание разреши съ законъ сключването на заема,'
артича II, човешките'•• страсти и съдбини—борЗа старопиталнщето —
н
обнародванъ въ Дьржав. вестникъ бр. 54/911 г.
Дта; а .ччносги съ грамадна сила на духъ и
дружество Милосердие'
500 2000 2000
По имнтирането на заема общинското управ
о т сь еобикновели сграсгн, 'съ широки за
За застраховка па общия.
ление
е вь преговори съ банките и, не следъ
дини и ели, за постигане на които те непопожарникари въ случай
много,
заемътъ ще.бжде имитиранъ Това е едно
олвимоЬървягь.напредьи гинатъ при изпълпа
злоиолука
ИЛИ
смърть
2000
1000
дело
на
общинския съветъ отъ капитално зна
!< е '|1 на нравствения си. дългъ или въ конЗа подпомагане освободе
чение
за
подобрението та града. Съ сключване
ни бедни затворници
500
|лй|т. а сграсгите си (у трагедията)^ бор
то
на
заема,
I, 11 и III участъци на града и ули
илата па традициите и Стеснителните
За
търгов.
училище
въ
ците
„Владиславъ"
и „Царь Крумъ", както е
1>{
на живота, , както й възпроизвеждане
1000 20001000 5000 определено вь самия законъ за заема, ще б«Варпа
ви образи известенъ исторически моментъ
8 Д-во „Черпомор. юнакъ" ч>500'2000 7000 2000 дагъ урегулирани, а съ това и регулацията .на
не т); или нравсI вено-неразумната борба
200 1000;ЮОО'2000 целия почти градъ ще бжде свършена.
9 Дружество „Майка"
и чесьобрззни, низки и нищожни, коя.о 10
„ .
«Гусла»
иоо 2оо боо! зоо
пс.тавя човека въ смешно положение,", а- 11 Археологическо др-ство
о]а|р;в
често той самъ.се излага- на разни 12 Д-во Варненски пародепъ 500 1000 1000 ЮОО
1Л1В
VI. - Общински имоги.
е.шн било съ лекомислието си,' било съ сво10001000
театъръ .
Йнарщи (у комедията).- А,всичко туй имя 13 Д-ство на колоездачите
а) Общинска гора.
500 200
рдо|.|апствено въздействие сиър^у .зрителя; 14 За комитета „Българско
Варненската община притежава около 35000
'ИI ааирсва издъно целата. му душа, трогва я;
2000 декара общинска гора, повърхностьта на кояго.
възраждане ' въ. Варна
1Лра я и може да подбуди човека да:из- 15 За мюслюманскате учили
заедно съ включените въ нея ниви, възлазя око
бършлзвестно полезно и'добро двло'^ общ*;2500 ло 40000 декара.
ща въ Варпа
;
.твчсшли национално.. с >
-•'-" •.'-:"-'"
16 За "ермепските училища
Тази гора, експлоатирана по единъ радио||; Илепециалннте условия на града Варна на1000 наленъ начинъ, може да даде едиаь доходъ на
въ Варна
1ш.ъ| по-скорошното свършване на градския 17 За . еврейските училища
общината около 50 —60 хиляди лева. Явна е, сле
^йаъщ, който, при положението, що държи тоя
500 дователно, цйнносгьта на този общински имотъ.
въ Варна Град.,щтдавна требваше да бжде нанравенъ. Съ
До 1908 година гората повечето време се е за
ИпДсе тури край на оная голема несъобраз-~
веждала отъ мЬсгниядържавоиъ лесничей, който
,рЦаи по-право да к а ж а , ^ а ^ н а я . дълбока
Ос^венъ това/общинскиягъ съвЬтъ сь ре не е ималъ нито време, нито възможиосгь да
нацията ни, дето, и слЬдъ 35 години шение № 223 отъ 910 година отпусна на си
- *• Щбождснисто ни^ на театралната сцена въ ропиталището едно праздно место на ул , Крак се занимае съ уреждането на този толкова ваг ^Р1 V1 с е 11М 1 ,И предимно турскиятъ сзикь, ра" и „ВЬнчанъ" _отъ 2500 кв. метра, дето ве жеаъ общински имотъ И ако продължаваше
^'фоИ-а бъргарска речь, като некоя снроти- че е построеиъ голЬмъ хагиеничень домь за •този редъ на завеждане и охрана на гората, не
щеше да бжде далечъ деньтъ, когато градътъ щеше
га^Лгои на ио-диренъ планъ; що се тури сираците „•
да
се лиши отъ този си имотъ. ПрЬзъ м. юний
ред! на разните проходящи трупи, прЬдимСь решение М 223/910 година отпусна 1908 година биде . назначенъ общински десни[ 10 Ьрйски, които нематъ нищо общо съ нстин- 1000 кв. метра место на у.1. -„Крлкра и '„Вендо^*1ама~и високото театрално изкуство,"а чанъ" за построяване сгради зл безплатни уче- чеп, съ специално образование, натоваренъ да со
грижи само за охраната на общинската гора.
' зс^шисамо криво понятие и апатия къмъ не- нишии трапезарии.
Експлоатацията на гората презъ разните
(го. |Шни трупи не ще да иматъ достжчъ въ
Сь решение М 244/910 година ошусна години до 1908 година е била различна, но1тз^.
нов^рщински театъръ, дето ще действува 4500 кз. м. месго огь праздарго место до дър
бреГ*-отвсна по отбранъ репертуаръ трупа, жавната болница за посгр йка| на доиь за стар общо използуването на годишните сечйтЦа^^Сгавало по начинь твърде неиравиленъ отъ глй-^
!,коя#) поелъ грижата основанъ вече въ ци И иеджгавц — сир )патала1Йд.
{ дище на аапавванг производителната способност
ниеа/граленъ комигегь; ще" действувать
Сь решение М 51/911 грдина отпусаа до
р{|!и*оиго наистина ще възсъздадатъ ха- морската градина мЬсго отъ Ц000 кв. мегра на на гората. Това е мнението на общинския лесе1ит1 създадени отъ драматурга, и ще въз- търговската камара зд постройка на търговско ничей. Цр-Ьзь 908/909 и 909/910 год., общината
изпита и стопанската експлоатация, при която
Т1у.|ъ благодатно вършу душата на зри- училище.
.
(
изсичането
и почистването на сечищата ставаше
която цЬль ще влияягъ не малко и
- Съ решение, •№ • 136/909: година отпусна чрезъ търгъ, а добитиятъ материялъ се даваше
1га1е хубави декорация и костомировка на Варненското археадогично друягестзо 1873 кз.
на населението по тарифни цени; ала и този
ШаЬп условия за хубаво сценично пред- мегра место за направа на язмЬщение.
начинъ се оказа непракшчень за запазване-нашегГогава и театрътъ въ Варна не ще
гората,
и затова общинскаятъ съветъ презъ по
д иаздна забава, а с риозно, съ висша
следните
две години, по искането на общинския
V. Петмилнонниятъ р м ъ .
и, нЬлада естетическо дЬло, възгласптель
'лЬсничей,
възприе експлоатацията на общинските
токубаво, високо и благородно — възсечища
чрезъ
тьрсь като нлчинъ, който гаран
ГолЬмите нужди на града! пълното негово
л вз гражданството, истински театъръ,
тира
правилно,
навременно изсичане и почист
-гЬЛ варненецъ е длъжонъ да подкрепи. урегулиране и изобщо благоусгройване, не може
ване
на
с4чищ*та.
ось което най-много завися
сфЬката на театра ще струва, споредъ да се посрещиатъ съ обикновенниге приходи на
доброто
възобновяване
и бхдащата производич нГ архитекта, окола 500,000 лева за- общината; за това еж нуясни големи парични
те.гность
на
гората.
.-'••
ь?с чки сценични принадлежности. 05- срВдсгва. Влагоусгройваиею на единъ градъ въ
За правилното експлоатиране на гората е
« юлага вече сь единъ фондъ о.ъ широка смисъль на думдта, неговото урегули
необходимъ
и тъй наречения гъ стопански начинъ,
)в. добитъ отъ редовните й бюджетни рване, канализиране, водоснабдецие, електрослабкойто
има
за
цйль да осигури цвлосгьта и за
г*оЪтатъкътъ ще се посрещни по сж- денпе и пр. е едно боштство, фето ще иолзува
паса
на
горите
и да гарантира постоянство въ>
иъЬтъ две-три бюджетни упражнения, реда иоколжшя, — това еж блага, отъ които ще
ползузанего.
Такъвъ
пданъ е биль сьотавень
р.вр-Ьме и градския гъ. театъръ .ще бжде се ползуватъ не само гражданите, които днесъ
презь
1896
година,
обаче,
въ продължение ка
1ш свършенъ. Сега е дадена на -ьргъ неаосредегвеио благоустроять! града, но и бжцбли
12—13
год,
до
поемането
на управлението
ата работа за 23.4,533-лева
дащиге поколения, които ще заварягъ единъ
огь
.днешния
сьвЬгъ,
този
цланъ
цито о ириблагоустроенъ градъ. Ксгесгнойо о, иъ такъвъ
лаганъ,
нито
е
ревнзиранъ.
И
като
резудтатъ
случай, часть отъ тежестьта за тона благоустрой
на
тов.
стопанисване
се
явява
преждевременното
гкзерана помощь на бедните и под- ство да понесатъ и тези поколения Е т защо изчезване на запаса и ун^личаваие на процента
голЬшггЬ предприятия за благоустройството ста
\ ш н е частната иницнатава.
ва гъ обикновено съ заеми дългосрочни, които се на недоброкачествената, заколевела гора. Понеясе
редъ години се е секло повече отколкото е
Ькиятъ съвЬтъ е полагааъ винаги гри- нлащатъ отъ неколко яоколЬпня^"
Варненскиягь общински съвЬтъ, ржководецъ позволявало състоянието на гората, кшц/
_кганв на бедните варненски сраждатова еж избирани само добрите насажда"'
Ь—рго|, разбира се, това е било възмож- отъ тия мотиви, реши сключването на единъ

т

Стр. 6

Варненска Общински Вестникъ

в) Общински лозовъ разсадникъ.

•':•'•• Тукъ требва да споменемъ, че общинскиятъ
съветъ има грижата и за уреждането на единъ
лозовъ разсадникъ за американски пръчки. Филоксерата, отъ която еж заразени варненските
лозя, скоро ще довърши своето унищожително
дело, и хубавите варненски лозя би се обър
нали на голи баири, ако не се взематъ мерки
за възобновяване на лозяга съ американски
пртчки
За тая-дель общин. съветъ предвиде въ
бюджета за 1911 година фондъ за уреждане об—Воински лозовъ разсадникъ 35000 лева, а въ
, бюджета за 1912 година увеличи този фондъ на
' 45000 лева.

у-

Па пръвъ ногледъ прави впечатление големото увеличение] на бюджета. То, обач-, се
длъжн главно на увеличението на сл Ьдните пера I
1) Кредитътъ по ,.пресветата" е увеличенъ
отъ 85740 презъ 908 год на 212710 за 911
или съ 126 70 лв.( Това увеличение е направе
но поради измененията въ закона за народната
просвета, съ който-се възложи на общинитЬ издържката на прогимназиите.
2) Кредитътхлпо отдела »обществено здра
ве и безопасность" е увеличенъ отъ 58250 за
908 на 94367 и за 911 год или съ 36117 лв.
3) Кредитътъ по благоустройството е увели
ченъ отъ 57300 за 908 г. на 83500 — 911 год.
или съ 26200 лева повече.
4) Кредитътъ за помещения на службите въ
управлението и за данъци на общински имоти
е увеличенъ отъ 20200 — 908 година на 65500
— 911 год. или съ 45300 лева.
5) Кредитътъвъ отдела „разни" е увеличенъ
отъ 7250 лв. за 908 год. на 131785 лв. за 911
год. или съ 124535 лв Това големо увеличение
на този отделъ се длъжи на обстоятелството, че
тукъ е вписана една голема сума отъ 125000
лв. — разходъ за сметка на частни лица, за до
ставка на водомери и направа на тротуари, ко
ято сума се вписа едновременно на приходъ и
разходъ, понеже се разходва отъ общината за
сметка на частни лица (чл. 65 п. п. 20, 22 и
23 отъ закона за градскиге общини и чл. 64
отъ закона за благоустройството) и после се съ
бира отъ техъ.
Само по тези петь пера. увеличението на
бюджета дестига кржглона 360000 лева.
Ето прочее на какво се .влъжи увеличени
ето на бюджета. !
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VII. Фнеаесин.
Общинскиятъ съветъ завари бюджета за
1908 година вотиранъ и приетъ отъ нашите
предшественици. Този бюджетъ предвиждаше:
—Редовенъ приходъ . . .• . • • 938617 лв.
"•
разходъ . . . . . .
938617 „
Извъвреденъ приходъ. . • . . 2753870 „
•'••••„
разходъ. . . . . 2746815 „.
Той бе изпълненъ отъ насъ и биде
приключенъ съ единъ излишекъ
отъ . - . . . 333302 07 „
Презъ 1909 год. въ съставения отъ аасъ
бюджетъ предвиждаме:
Редовенъ приходъ ,. . . . . 1046144 лв.
Родовенъ разходъ . . . . . 1046144 „
Извънределъ приходъ . . . . 2702985 „
• » ' ., разходъ . . . . 2695785 „
Този бюджетъ бе приключенъ съ
единъ излишекъ отъ . . . .
262565-07 л

че, напущайки управлението на община
ки задъ назн изложената дейность,
гордо може да заявимъ на нашите из
лв. че ние изпълнихме нашия дългъ.
„
Варна, 2 януарий 1912 год.
„
„
Варненски кметъ: Ив

я

аз

я

СО
О .

а

н

я

-ч

М

я

•

я
св
са

н
я.

Варненско Градско Общинско Угз

ОБЯВЛЕНИЕ
Л5 23279
гр. Варна, 23 декемврий 191

На 4 февруарий 1912 |
4 часа следъ обедъ, въ до!
нието на Общинското уп а1
ще се произведе търгъ (Ь
конкуренция за доставка га
скоростни водомери.
Приблизителна стойно|ть
хиляди лева.
Залогъ 6000 лева.
Въ търга- се допускать
специални къщи, що се ^
ватъ съ фабрикация на водо]
употребявани по-дълго в]Щ
големи европейски градов^
Г. Г. конкурентите тр:
се съобразяватъ точно съ
те условия, които се дават|
щу вносъ 1 левъ,
Кмех!
Варненско Градско Общнско Упр

ОБЯВЛЕНИЕ
М 745.
гр. Варна, 16 янурий 1912 год

Обявява се, че на 18
рай 1912 година, до 11 ч
риньта, ще се произведе нов
съ тайна конкуренция въ
нието на общинското уш]1
за отдаване на закупувачти)б1
ския приходъ „кръвнин
н. г.
Приблизителна стойно
лева.
Валогъ 4200 лева.
Г. Г. конкурентите в
те си требва да укажатъ (
носгьта отъ кръвнина бе
отическата връхнина, К05Г
събира 5°|о3 пресметнат!
чистата кръвнина.
К«3

Разни

Освенъ изброените по-горе постройки, об
щината се сдоби още и съ следните нови об
щински здания:
1) Жилище за градския градинарь въ при
морската градина;
2) Направиха се на пазарната площадь 42
дюгенчета;
3) Бюфетъ въ местностьта „Гюндюсъчещма".;
4) Направена е железна конструкция на
старата цветарница:
5) Нова модерна цветарница въ приморска
та градина съ инсталация за водно отопление.

Редовниятъ приходъ въ бюджета
възлиза на . .'.'•....' . . . 1434062
Редовнинп. разходъ на . . . . 1434062
Извънредниягъ приходъ. . . . 3587885
разходъ . . . .
3587885
Тозя бюджетъ;още не е приключенъ

рий

б) Общински постройки.

За 1911 година:

питал

вместо, как го предписва поменатиятъ по-горе
планъ, делата горска площь да бжде обходена
въ продължение на 30 години, къмъ 1908 год.,
сиречь само следъ 12 години беха останали неподмладени около 8000 -9000 декара, отъ които
около 3000 декара закелевЬла гора, което ще
рече, че за 1/я отъ времето еж изсечени 3 / 4 отъ
всичката горска площь. При това положение,
налагаше се да се намали значително размерътъ
Уаь, годишно-о ползуване, което и биде направено,
—презъ последните три години се експлоатира
сечище два пжти по малко отколкото пред
вижда стария планъ, за да не стане нужда после
да се прекжева всякакво ползуване отъ гората.
Освенъ това, предприе се съставяне на
новъ стопански планъ, за която дель съвб.ътъ
гласува пъ бюджета за 1910 година кредитъ
отъ 2000 лева, въ бюджета за 911 год 1500
лева и въ бюджета за 1912 година 2000 лева.
Редомъ съ това общинскиятъ съветъ се
погрижи и за залесяването праздните места въ
гората, като още презъ есеньта 1908 година се
тури начало на единъ общински горски разсад
ннкъ'въ „Гюндюсъ-чешма"; презъ 1909 година
иредвиде за тая дель въ бюджета 2000 лева,
презъ 1910 год. 3000 лв и презъ 1911 год.
2000 лева.

Сн'

Това показва, че само. презъ тригодишния
периодъ на управление, приходите на общината
еж увеличени отъ .имоти и капитали" съ 110240
лева — почгн удвоени; отъ „налози"—187299 л.
Бюджетъ за 1910 година предвиденъ:
и отъ „права и берии* — 74871 лева.
Това еж редовни приходи, които не се засеРедовенъ приходъ . . . . . 1292508 лв.
гатъ
отъ заема и неговите лихви.
1292508
»
„
разходъ
. . .
4533924
.
Съ това свършваме нашето кратко изло
Шрънреденъ приходъ . . . .
жение за дейнос.ьта на общинския съветъ. Оста
„
разходъ . . . . 4532663 „
вяме на нашите избиратели и на варненските
е приключенъ съ единъ излиотъ , . . . . . •.; 22240350 л. граждани сами да дадатъ заключение. Ние, оба

Варненско Градско Общинско Уп1|
.

•
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ОБЯВЛЕНИЕ

М 1213
|
гр. Варна, 23 януарий 1912
Обявява се, че на 28 февруари
часа следъ обедъ въ Общ. уиравлен|а|
веде търгъ съ явна конкуренция за;,*
въ местностьта Св. Никола" — ва|)
Приблизителна стойность 3400
Залогъ 170 лева.

