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Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година е*жо
'лева, за ]/> година 1-50 лежа.
Единъ брой 5 ст.

I

СЕДМИЧНО
Паря, пием» и в.ячко в» аеетника да е»
лратца до Град.-Общ. Управление въ Варна.
За обамеиая ев плаща на дума:
За I страница . . . .
5 »т.
. И
3 ,
, III — IV «траяицж . 3 ст.

Единъ брой 5 ст.

Издава Варненското Градско Общинско Управление

Електрическото осветление на гр. Варна.
1 Приятно ни е да съобщймъ на почятаехп.е Варненски граждани, че въпреки ненорм,лните времена, конто преживе страната нн
4 работите по електрическата инсталация въ
грдътъ ни се продължаваха съ уснехъ и
пзй сме въ предвечервето на пускане инста
лацията въ действие Новата 1914. година
Варненските граждани ще посрещнатъ съ
•лъскаво осветена Варненските улици отъ
Електрическата енергия, които, за големо
съжаление, до сега беха оставели покрити
/отъ нощната тъмнота, въпреки петролните
/лампи, които беха слаби да прогонягъ пос|деднята на единъ метръ отъ себе си.
Екектрическата инсталация въ градътъ
ни се строи не само за улиците и площа
дите, а тя е предвидена в се строи тъй
щото всички граждани даже и ония, па
които жилищата съ въ най-отдалечените
квартали, да могатъ да се ползуватъ отъ
благата на електрическата енергия като за:
осветление на домовете, дюкяните, заведе
нията и фабриките на които ще се дава
двигателна сила при твърде износни за
консуматорите условия.
За да могатъ, безъ изключение, всич
ки граждани да се ползуватъ отъ електри
ческата енергия, градския общински съветъ
взе решение: да продава електрическата екергия, за осветление и двигателна сила
при много по износни условия, отколкото
при Софийската инсталация.
Снабдяването градътъ ви съ електри
ческа енергия дава възможность за разви

тието на дребната индустрия у насъ, която
до сега се е развивала твърде слабо, бла
годарение нуждата отъ пласиране големи
капитали за механическите двигатели нуждна при каквато и да било индустрия
Мнозина при доброто желание да започнатъ векся индустрия съ се спирали
предъ факта, че само за механическия двигатель е требвало. да заплатятъ десятки хи
ляди левове, а при това и трудното под
държано на последния по липса на подгот
вени машинисти и които съ съ претенции
за големи заплати, а на всичко това ставатъ и господари на положението, като знаятъ, че нещастния фабрикантъ не тъй лесно
може да ги замени съ други. Едиьъ меха
нически двигатель отъ 25—30 конски сили
струва отъ 12 — 20000 лева споредъ си
стемата, тъй щото при започване индустрия,
за която еж нуждни 25 к. сили фабрикан
та требва да вложи само за мотора този
капиталъ и за машинистъ и помощнпкъ
машинистъ 3 — 4000 лева, когато при наличяоть на електрическа енергия фабрикан
та може да вземе електромоторъ 25—30
конски сили за 1200—1500 лева и не се
нуждае отъ викакъвъ машинистъ, защото
електромотора може да се пуска и спира
отъ всеки единъ отъ работниците, който
може следъ пускане мотора да изпълнява
възложената му работа безъ да има нужда
да стои постоянно при електромотора. Не
удобствата на механическите двигатели еж
и тия, че последните често се повреждатъ
и въ такъвъ случай до като се поправи
мотора десятки платени работници стоягь
презъ това време въ бездействие. При това
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механическите мотори единъ пътъ пуснати
въ действие се спиратъ едва тогасъ, кога
то работниците напускать заведението, макаръ и често презъ деня се случава да
се аема нужда отъ двигателна сила, обаче
мотора требва наараздно да се движи, за
щото не може лесно да се пуска въ дви
жение, когато при електромотори ге можете
всека моменгь да ги пускате въ движение
и спирате—това всичко става моментално.
Електрическите мотори иматъ и това пре
имущество, че могать оа се поетавятъ на
всека машина на осьта за да може да се
пуска въ движение само оная машина въ
фабриката отъ която се има нужда, съ кое
то се прави голема икономия въ изразход
ване енергията и спестява го.темъ капвтадъ
който е потребенъ за трансмисия и ремаци.
При това има индустрии, които изискватъ
моторна сила 7г—1 конска сила, л такива
механически мотори нема, па да има, те ех
играчки—несигурни въ своето действие;
когато електромотори има и у16 отъ кон
ската сила и ех тъй сигурни каг;то и го
лемите електромотори, а при това струватъ некакви си 80 -100 лева.
Казахме, че механическите мотори ех
десетократно по скхпи отъ електромоторите
Като тава лесно ще бжде на всеки единъ
да започне каквато и да било индустрия
като знае, че отъ мотора ще икономиса
една голема сумма, която ще употреби за
оборотенъ капиталъ, а при това нема да
да става и играчка въ ржцетЬ на машини
стите. Съ въвеждането на електрическата
енергия у насъ ще можемъ да направимъ
нашия градъ единъ отъ първите индустри
ални градове въ страната ни. Много бедни
семейства могать да изкарать своето пре
питание, като си взематъ по 1 текстиленъ
станъ и почиатъ да произвеждатъ платове
вместо да работятъ по текстилните фабри
ки съ 1—2 лева надница.
Много отъ притежателите на същестующите днесъ големи фабрики ех запо
чвали своята работа само съ единъ станъ
и постепено съ се развивали до като ех
достигнали до днешното си благосъстояние.
Като знаемъ че намъ Българите не ни лип
са предприемчивъ духъ, то требва да напрегнемъ малко въображението сн я се
постараемъ при налнчностьта на електрн-
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ческа енергия, която скоро ще имане,
да
1
я използуваме въ разните отраслъде на
индустрията. Много отъ Варненските (семе
йства, които до сега ех се препитавала
изключително съ лозарството сега ьюгатъ
паралелно съ това да подобрягъ благосъс
тоянието си съ индустриалното прогвводство, като презъ зимния сезонъ вмЬсвд да
стоятъ празни се занимаватъ съ ползотвор
на работа.
|
Между другото съ прокарването! на
електрическата инсталация се дава възмжность на притежателите на кинематографа
да се избавятъ единъ пхть за винаги \ть
несигурностьта на бензиновите мотори, 1на
които при днешните цени на бензина е
скъпа, а действието имъ несигурно, &ъ
което всеки е ималъ случай да се убеди
и всеки е напущалъ често тъмния сало!ъ
преди да види картините за което е шатилъ. Също и господа Варненските доктори
по медицината могать вече да приложать
електрическата медицина, като ще избавятъ
Варненските граждани—нуждающи се отъ
последната да ходятъ въ София и другад*
и търсятъ помощьта й.
с
Относително осветлението ще забележимъ, че навсекаде гдето има електри
ческа енергия—газовото, петролното и др.1
осветления безпощадно биватъ изхвърлена;
и заменени съ електрическото осветлениеособено сега, когато електрическата лампа*
е достигнала своето усъвършенствуване в
консумира 70 % по малко енергия, откол
кото известната намъ преди съ въглена
жици електрическа лампа.
Съ усъвършенствуването електричес
ката лампа—елекрическото осветление е
станало едно отъ най-износните. Всекиму
е известно, че петролните лампи развалят!
въздуха и изпускатъ често сажди
съ които си пълннмъ дихателните органа
и колко тия сажди повреждатъ стоките
въ магазините и мобелитЬ изъ домовете а
пра това й ново боядисаната кхща сле'дъ
2—3 години я виждаме упушена; когато
съ електрическото осветление всичко това
е избегнато. Съ електрическото осветление
се избегватъ и нещастията отъ пожара
които често ставатъ отъ свещите и петрол
ните лампа—обърнати отъ оставените де
ца и последните ставатъ жертва на плама-
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цвте. Всички родители, когато вечерь напустнатъ домътъ за да отидатъ на театъръ
или балъ презъ всичкото време мислятъ
да се не случи вещо съ децата, а главно
се безпокоятъ данеби последните ваправятъ вещо съ лампата и станатъ жертва
на нейните пламаци.
Отъ всичко се вижда и звае, че безпорно електрическото осветление е по хи
гиенично и по хубаво, обаче нвй българите
сме научени преди всичко да пигаме кол
ко ще струва, затова считаме за нуждно
да осветимъ почитаемите граждани по та
зи тъмна за всекиго материя, като изло
жимъ туаъ какво би струвало електричес
кото осветление на една обикновена кжща
месечно.
За примеръ да вземеш» една къща
съ; салонъ, столова, кухня, две спални,
коридоръ, знмнивъ и клозетъ.
Въ салона 3 лампи по 10 свещи.
Столовата
16
Кухня
16
Спалня
10
Коридоръ
10
Зимникъ
5
Клозетъ
5
Въ салона лампите се палятъ само
при посещения, тъй щото ще присмемъ че
месечно горятъ 15 часа.
Въ кухнята, столовата по 4 часа
дневво — зиме и лете.
Въ спалнята по едннъ часъ дневно.
Въ коридора, клозета и зимника по
1 часъ дневно.
Като знаемъ, че икономическите лам
пи косумиратъ 1—2 ватъ ва вормална
свещь ще имаме:
Салонъ за првзъ целия месецъ:
15X30X1-2= 540 ватчаса
Столова 16X4X30X1-2=2304
Кухня 16X4X30X12=2304
Спални 2X10X30VI-2= 720
Коридоръ 10X30X12= 360
Клозетъ
5X30X1*2= 180
Зимникъ
5X30X1-2= 180
Всичко 6588 Ватчаса
Тъй като общинския съветъ взе ре
шение да се продава електрическата енер
гия по 60 стот. киловатчасъ то ще имаме
6588 или кръгло взето 6*600 ватчаса по
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60 ст=3-96 лева или кръгло взето 4 лева
месечно.
За да може всеки граждаввнъ да си
направи самъ сметката колко ще го стру
ва изразходваната електрическа енергия
за осветление на кжщата или заведението
му, като знае колко лампи му ех нуждни,
колко часа горятъ и тукъ ще изложа въ
колко часа една лампа отъ 16, 10 и 5
свещи консумвратъ 1 киловатчасъ който
струва 60 стотинки, за всекиго ще бжде
ясно колко ще струва осветлението ва
месепъ.
Лампа отъ 16 свещи въ 50 часа
консумира 1 киловатчасъ.
Лампа отъ 10 свещи въ 80 часа кон
сумира 1 киловатчасъ.
Лампа отъ 5 свещи въ 150 часа кон
сумира 1 киловатчасъ.
Отъ направените онити съ петролната
лампа при цените на петрола у насъ—
сравнение съ икономическата електрическа
лампа, електрическото осветление става по
износно за консуматорите 'отколкото пет
ролното.
Понеже гопоримъ за икоиомичеси еле
ктрически лампи, то считаме за нуждно да
дадемъ некои пояснения и сравнения ва
сжществующите електрически лампи, за
да не би некои отъ гражданите водими отъ
икономически съображения при купуване
електрическите лампи взематъ отъ обикно
вените, които значително ся по евтини отъ
икономическите, затова пъкъ консомиратъ
много по вече енергия и въ последствие
горнята сметка нема да вамерятъ, както
ще видите отъ долуизложеното. Обикновено
едните и другите лампи ни служатъ 1000
часа, затова ще направя изчисленията са
за разхода върху тъзи база.
Една неикономическа лампа съ въгле
ни жици (КоМеп/аЛеп1атре) струва 70 сто
тинки и консумира отъ 3 5—4 вата на
свещь значи една 16 свещова лампа отъ
тия ще консумира средно свещова 60 ва
та въ часъ а въ 1000 часа 60000 ват
часа или 60 киловатчаса пъ 60 ст. про
дажната цена на електрическата енергия
36 лева в самата лампа 70 ст. всичко
36 70 лева; когато една икономическа лам
па струва 2 2 0 и консумира 1.2 вата на
свещь, значи 16 свещова лампа консумн-
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нава отъ лозарство и вмЬсто да дочакаме окон
чателното изсъхване на сегашните лозя отъ
филоксерата съ време да се почне подновя
ването имъ. И отъ друга страна за запазване
прелестите въ околноетьта на гр. Варна ще
требва да се направи всичко възможно за по
държането на залесяването на изсъхналите
лозя, защото изгубятъ ли се лозята ще из
чезне и другата растителность и тогава ще
имаме едни голи сипеи. Та и приходъ да пемаме отъ тоя разеадникъ общината е ддъаша
да харчи за подържане раегителностьта око
ло града.
Съветника г. Д ръ В. Карампхаииовъ и
той се исказа за образуването на общински
разеадникъ, съгласно исказаното въ доклада
на г-на Кмета мнение, като за управитель на
тоя разеадникъ да ее предпочете бившия агрононъ Еню Балтаджиевъ.
Съветника г. Ст. Савовъ каза: Съ при
емането доклада на г. Кмета да се пскаже на
последния благодарность за положения трудъ
№ 80.
по туряне начало за образуването на раз
На заседанието на Варненския градско- садника.
общински съветъ, държано въ редовната му
СЪВЪТА РЪШИ:
сесия на 30 септемврий 1913 година.
1) Да ее ходатайствува предъ Министер
Р Ъ Ш Е Н И Е $ 444.
ството на Зеидвделието и държавните имоти
Г нъ Кмета докладва писменния си до- да изпрати на Варненското градско общинско
кладъ относително бързото образуване общин управление лице еъ виеше лозарско образуски лозовъ разеадникъ еъ Американски прхч- ванне, като искажв предпочитание за бившия
ва край гр. Варна. Въ тоя докладъ г-нъ агрономъ Еню Балтаджиевъ, за управитель на
Кмета обстойно и еъ цифри е изложидъ отъ разсадника отъ Американска лози, които Ва\>кога и какъ се е увеличавала еъ неимоверна ненеката община ще наеади въ землището на гр.
бързина фидокс рата въ Варненските лозя и Варна, както и да разреши отпущането даромъ
ги унищожава, та предъ видъ на оиасностьта отъ държавните разсадници необходимите ко
да се дочака окончателното изсъхване на всич личества Американски лозови пр&чки и то отъ
ки досегашни лозя, предлага мерки съ об упоменатите по-горе въ доклада па г. Кмета
щински средства да се образува край гр. сортове лозови пргчкп, както и черничеви
Варна единъ лозовъ разеадникъ на Американ дървета.
ска прхчки, съ които постепенно да се под2) Веднага да ее прнстжпи къмъ ограж
воватъ изсъхналите лозя, та въ продължение дането на разсадника като ее достави бодливъ
на неколго години общината освенъ, че ще телъ отъ предприемачъ по надлеженъ редъ и
покрив разходите по тоя разеадникъ но ще колци отъ общинската гора.
вма и големи приходи.
3) Да се разр4ши на постоянното приСъветника г. Ст. Савовъ се исказа за сътствие да наеме надлежното число работ
приемането мнението на г-на Кмета въ пие- ници, съ заплатя каквито то намери за добре
хеннпя му докладъ за образуването на лозовъ за горната работа както и за работници по
разеадникъ отъ Американски прхчки съ об реголване на почвата.
щински ередства н на общинско место, който
4) Да се назначи единъ помощникъ на
разеадникъ ще бъде въ голЬма полза за Вар управителя на разсадника еъ 150 лева ме
ненското население, 3 0 % отъ което се поми- сечна заплата и некодко души надзорници на
ра средно 20 вата—въ 1000 часа ще кон
сумира 20000 или 20 киловатчаса по 60
ст. и 12 лева за електрич. енергия и лампа
та 2.20 всичко 14 20 лева. Виждате, че
ако употребявате икономически лампи ще
направите една икономия отъ изразходва
ната енергия за 22.50 лева отъ една лам
па въ 1000 часа.
Всека гражданинъ, който пожелае да
се ползува отъ електрическата енергия мо
же да се обърне за съветъ и упжтване
къмъ електрическото отделение на общи
ната—специалистите въ работните часове
ех на разположението на граждавите
Приканваме почитаемите граждани да
се заинтересуватъ както отъ използуването
ва електрическата енергия за двигателна
сила така и за осветление.
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работата съ месечни заплати отъ 80 до 100
лева — лица, които са запознати съ лозар
ство, копане, разравяне, резане и пр.
5) Натоварва г-на Кмета ведно съ ко
мандировката, която му се възлага съ реше
ние М 117 отъ 24 септемврий за ходатай
ство предъ Финансовото Министерство за пра
вилното класифициране на материалите по
електрическото осветление предъ Варненската
ьвтница и освобождението имъ, да ходатай
ствува едновременно за по-скорошното изпъл
нение на пунктъ I отъ настоящето решение.
6) На основание така разрешения въ
просъ, заявлението на Яковъ Найденовъ нему
да се разреши да открие такъвъ лозовъ разсадникъ върху общинска земя се оставя безъ
последствие.
7) За горнята цель дава се право на по
стоянното присжтетвие да разполага съ фонда
образуванъ за сащата цель.
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Господа сввптници,

Принципиялното гледище на което се
поставямъ за разрешението ва жилищниятъ въпросъ въ гр. Варна, биде изложено
отъ менъ предъ Варненските избиратели
въ агитационните ми речи въ изборите,
които ви доведоха зукъ за общински съ
ветници. Азъ много добре зваяхъ, че меж
ду многото работи, които ще ии предстоятъ за извършване въ общината, за да можемъ съ право да се явимъ и въ бждаще
на работа и да искаме и въ бждаще дове
рието на Варненските граждани, беше и
назрелия вече за разрешение жплишенъ
въпросъ въ гр. Варна, поради което азъ
си дадохъ трудъ да проуча всестранно този
въпросъ, като ве изпущахъ и практичес
кото му възможно разрешение въ завчсамость стъ местните Варненски жилищни
вуждя въ свръзка и съ средствата на Вар
ненската
градска община.
Варненско
Пр4писъ
Градско Общ Управление
Като човекъ, който ве искахъ само
л*тящъ ? а '000
вход № 8170/Х'Ю/1913 год.
Ю октомври 1913 год.
ва отделението ва лозарството да обещавамъ и да не изпълня обещанието
До почитаемото министерство на си, азъ требваше да проуча историята на
земледелието в държавните имота. този въпросъ въ градътъ ни още отъ на
Като прилагамъ при настоящето си пре- чалото, когато Варненските бедни гражда
писъ отъ решението на варненския градско ни еж предявили претенциите си за жа
общински съветъ отъ 30 септември т. год. лиш»; требваше да се справя съ разните
•1-^2 444, протоколъ Мв 80, основано на решения на предшествующите общински
доклада мя до съвета отъ схщата дата, при съвети по те.зи жилишни претенции, да
ложено тукъ,'моля разпоредбата Ви да се ут проуча значението па тези решения'и тех
върди това решение, да ни се назначи съ ните недостатъци, за неразрешения още
държавна заплата управатель на разсадника, жилищенъ въпросъ и пр. и пр. Огь друга
да ни се отпустне безплатно нуждното число страна необходимо ми бе да се запозная
американски лозови прхчки и черничеви дърв и съ онези разнообразни решения на жичета н още тази година да се пристъпи къмъ лищниятъ въпросъ, които еж давали разните общински съвети въ стравство, като
реализиране на този разсидникъ.
се начене отъ годината 1886, когато за
гр. София, 10.Х.1913 год.
пръвъ п*ть се повдигна по-сериозно този
Съ почитъ Варненски Градски Киетъ ;
въпросъ и по-сериозно се замислюватъ как
(подп.) Ал. Василиевъ. то учени мжже, така и общински съвети
за разрешението му.
БЬлЪшка отъ редакцията: Искания отъ общинското
управление уиравитедь ва разсадника, г. Бахтаджиевъ
Каква е била историята на този жи
е пристигнал* вече яъ града ви и поьлъ длъхностьта си.
лищенъ въпросъ въ Варва отначалото до
До Дочитаемий Варненски Градски сега, както и какви разрешения ех му да
вали въ странство ще имамъ случай да из
Общински Сьвгьтк.
ложа по-вататъкъ, но преди да направя
Довела д ъ
това сметамъ да спомена веколко общи
думи
по тези въпроси. Правеше ии впеОтъ Варненски Градски Общ. Кметъ
чатлевие
безсистемностьта ва гледищата ва
А. Василиевъ по жилищния въпросъ въ
бившите
съвети
по жижищниятъ въпросъ,
гр. Варна.
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безсистемвость, която е изродила този въпросъ съ разграбването почти на грамадни
общински имоти, съ прекомерно преуве
личавано чертитЬ на града, съ многобройни
безънужда открити улица—дълговременна
язва на общинските ни разходи, съ нищо
неоправдана общинска незаинтересованость
за даване ефтини планове ва бедни жи
лища, съ липса на ннкакъвъ контрол ь вър
ху строидба на жилища отъ хора, конто съ
ннчтожни средства ех предприемали по
стройката вмъ върху подарено или съ ев
тина цена купено, па и до днесъ още не
изплатено общинско место. Всички пред
шествуващи общински съвети съ сметали,
че като дадатъ отъ градските са мЬста
даромъ или на евтина цена места на бед
ните за постройка на кжщя, те съ постиг
нали цЬльта си за разрешение на жилищ
ния въпросъ. Никой не е обръщалъ вни
манпе дали лицето на което се подарява
местото ве е абсолютно неспособно да са
направи жилище; дали то не е подставено
лице за спекула съ б&дностьта си, за да
услужи на друго състоятелно лице; ве е
ли то продало домътъ ся, за да се ползува
отъ правото на бездомникъ отново и пр и
пр.; ето по какви важни въпроси не съ си
давали трудъ, нито даже ех си ги поста
вяли досегашните общински съвети, а ка
мо ли да нмъ дадатъ правпленъ отговоръ.
И тази бозеистемность на бившите общин
ски съвети се изроди въ едно съ нищо
неоправдано положение, което може да се
сведе къмъ следующата формула: „Общи
ната е длъжна, както по-раоо е давала ме
ста, така и за въ бхдаще да дава; всеки
беденъ бездоменъ Варненски гражданянъ
има право да претендира това, което дру
ги по-рано е получилъ; най после, всека
Варненски гражданинъ може да ваграби
произволно общинско место, понеже и порано други граждани ех заграбили в ни
кой нищо не вмъ сторилъ*.
<#» Прецедентите преобърнаха правото въ
задължение в задължението въ право. И
днесъ никой беденъ Вариенсив гражданинъ.
не може да се убеди, че той вена право
на общинско место безусловно, защото не
говия съседъ, братъ, познатъ и непознатъ
е получилъ такова, право и дълго време се
е ползувалъ отъ нмогьтъ подаренъ иди
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произволно завгь отъ общинското землище,
или пъкъ хубавата сумица, за каквато го
е продалъ другиму, безъ даже да е помислилъ да заплати на общината десеть пъти
по-малката сума за каквато го е купилъ.
Това гледище на бедните Варненски
граждани доби най широкъ и ясенъ взразъ
въ противозаконното парцелиране и застро
яване на общинските места, което тъй широто се прояви тези дни съ бързото похи
щение на повече отъ 1000 общински пар
цели и бързото застрояване на тези пар
цели съ всевъзножни нездрави и опасни
за срутване кхщурки—колибки.
Всички Вий чухте тези бездомници,
които безъ петь пари въ джеба ех се ре
шили да строятъ на кредитъ жилища вър
ху похятени общински места, че това го
направили, защото и други ех го правила
преди гЪхъ, защото и те ех Варненски
граждани и следователно и тй иматъ схщигЬ права, както и другите, защото ако
едни ех биле облагодетелствувани, никакво
основание не сме имали да имъ отважемъ
и те да получатъ това благо.
Колкото в неправиленъ да е въ осно
вата си този взглядъ, той вма голема доза
отъ справедливость. Общинските съвети ве
могатъ па и не требва да бхдагъ за едни
майка а за други мащеха Вий чухте още,
че всичките, които претендирать за жили
ща съ мвого малки изключения, не Ви не
катъ общински жилища, и ве само не Ви
вскатъ таквизъ жллнща, но Ви казватъ, че
искатъ да иматъ свои жилища, само да имъ
се дадатъ места. Те ве желаятъ за винат
ги да останатъ бездомници. Па и най-про
стия отъ техъ добре знае. че ако всички
поискатъ жилища, общината ви нема възможность, поради липса на такива големи
средства, да построи за всичките бедни
бездомници общински жилища. Розовото
положение на общинските финансии при
времето на вашата агитация за общинските
избори позволяваше на всекиму отъ насъ
да верва, че ако не въ първата още го
дина на нашия съвЬтъ, то поне въ трн
годишния периодъ би могла общината да
построи достатъчно количество общински
жилища и по този начинъ да даде найправилното разрешение ва жилищния въ
просъ, обаче днесъ когато общинските фа-
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нансии се разклатиха значително отъ исключителните обстоятелства, които прежи
вяхме презъ продължение на дела година
и които дълго време още вероятно ще
продължаватъ, днесъ е немислимо да се
даде напълно такова решение на жилищ
ния въпросъ. Ето при какви трудни обсто
ятелства вий сме повикани да разрешава
ме този жилпщенъ въпросъ и като не же
лаемъ да му дадемъ само научно разре
шение, за каквото можахме да говоримъ
по-раво, ний шемъ нещемъ ще требва да
се примиримъ съ една система микстъ ва
разрешаване на този въпросъ, която само
може да има практическо приложение, пър
во, защото ще тури начало къмъ правил
ното му разрешение за въ бждаще и вто
ро, защото съ нея, како не е тъй резъкъ
прехода отъ създаденото сега положение
къмъ онова, което има да се правн, допу
стимо е да се реализира разрешението на
жилищния въпросъ безъ особенно финан
сово затруднение за общинската ни каса.
Тази смесена система се състои въ следнето: 1) На оная Варненски бедаи граж
дани, които по никой вачинъ не еж въ по
ложение да си направятъ собственна жи
лища, поради липса на пари или поради
липса на способни за работа членове отъ
семейството, на такпвато крайни бедна се
мейства, общинския съветъ требва да по
строи на своя средства общински жилища
и то не за ведньжъ за всички семейства,
но последователно въ неколко години. Така
напримеръ презъ течение на текущата го
дина могатъ да се построятъ за 80—100
семейства жилища, презъ течението на
следующите години, сжщо по толкова жи
лища и по този начивъ въ неколко годння
нема да има бедни безъ жилища въ Варна.
2) отъ друга страна нма такива бездомни
Варненски граждани, които било съ спе
стени пари, било поради своята работоспособность, а следователно и кредитоспособ
ност!», биха могли да си направятъ собственни
жилища, макаръ и много скромни, но по
планъ, който ще лмъ се изработи даромъ
отъ общината, съ надзоръ безплатеиъ за
постройката вмъ тоже отъ общината, на
които общината може и требва да продаде
по износна цена (примерно 1 ^ до 2 лева
вв. метръ) и съ дългосрочно изплащане
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(10—15 години) по 200 до 250 кв метра
место. По този начинъ въ по-скоро време
и по добре се разрешава жилищния въ
просъ, отъ колкото ако всецело общината
приеме върху себе си постройката на жи
лища за всички бедни и не продаде на из
носна цена общински места никому отъ
тЬхъ. Между иасъ и социалдемократите
по този въпросъ нема абсолютно никакво
привциппялно различие, зашото и ний сме
за системата общината да построи жилища
за бедните и срещу малъкъ наемъ въ раз*
меръ на законната лихва и амортизацията,
да ги дава на бедните бездомни Варненски
жители, защото и ний сме за системата
общината да си запазва имотите, но когато
нуждитЬ еж тъй наложителни както ги
днесъ виждаме и когато прецедентите на
миналото еж толкози много, ние като буржуазни партизани сме длъжни да отстжпвмъ
отъ принципътъ, да не отстжпваме общин
ската собственность другиму, тъй като са
мо съ такава отстжпка ний веднага ще можемъ да посрещнемъ валежаще нужди на
бездомните Варненски граждани и по този
начинъ ний нема да се задоволвмъ само
да мечтаемъ за идеалното разрешение на
този въпросъ, за да не накърнимъ принципиялното наше гледище по него. Ето за
що ний още преда изборите казахме въ
нашата платформа, че н общински жилища
ще постровмъ за крайно бедните бездомни
Варненски граждани, въ зависимость отъ
финансовите средства на общината па и
общински места на износна цена ще продадемъ ва онези, които могатъ сами да си
построятъ хигиенични жилища, но не ще
оставимъ жилищния въпросъ неразрешенъ.
Следъ тези кратки бележки сметамъ
за дългъ да Ви изложа Г-да съветница
историята на този жилнщенъ въпросъ въ
Варна отначалото му и до сега. Още въ
началото презъ 1879 година, при кметуването на Величко Христовъ, билъ повдвгватъ
въпроса за отстжпване безплатно на без
домни Варненски граждани общински ме
ста за постройка ва жилища. Тогавашвий
Варненски губерваторъ съ надписъ Л 2812
препратилъ въ общината заявленията на
29 семейства бежанци отъ Тракия „Тур
ска Румелия" за подаряване отъ общи
ната места на тези семейства. На 5 юли!
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1819 година Варненский Общински Съветъ, разгледалъ това ходатайство- на общината
като разгледалъ тези молби, съ журнал- постановилъ: „Да се позволи на Варнен
яото си постановление № 89, решидъ да ското Градско Общинско Управление да
се отстъаятъ безплатно на всеко отъ тези продаде праздните градски места въ но
29 семейства по 300 кв. аршина место за вата махла отвътре крепостьта въ Садханажилище, а на свЬщенника Петръ Стояяовъ Капусу; при това никому да не се продава
350 кв. аршина; тези отстжпени 29 места повече отъ едно место; никой нема право
ех били между градския домъ и татарската да продава въ продължение на петь години
махла.
купеното место и всекой, който купи ме
Забгълпжка; Горнето постановление на сто е длъженъ въ продължение на петь
общинския съветъ не се вижда да е утвър години да го застрои".
дено, вероятно за това, защото се е сме
Общинския съветъ като разгледалъ
тало предписанието на Губернатора $ 2812 това постановление ва Министерския съ
равносилно аа утвърждение на постано ветъ въ заседанието си отъ 3 Февруарий
влението.
1881 год. подъ председателството на кмета
На 31 Мартъ 1880 година, презъ и като взелъ предвидъ, че много проше
кметството на Янко Славчевъ наново се ния били постъпили отъ лица, които не
повдига въпросътъ за безплатно отстжп- притежаватъ никакви домове, съ журнално
вание общински места на съвсЬмъ бедни постановление М 9 РЪШИЛЪ: Да се
граждани Предложението на кметътъ Янко продадатъ съ наддавание казаните ио-горй
Славчевъ направено устно предъ съвета е места « то само на лица, които не при
било да се продадатъ празднитЬ градски ме тежаватъ домове. При това за единъ домъ
ста състоящи отъ около 140000 кв. аршина, вънъ отъ крепостьта парцелите да бждатъ
които се намиратъ отвжтре крепостьта меж отъ 300 — 600 метра, а отвжтре въ Новата
ду „Паша Капусу", „Татарската махла", махла отъ 200—600 метра, като се запа„Болницата" и предъ новата махла за съ- зятъ напълно условията въ постановленията
виждане домове споредъ изложения планъ на Министерския Съветъ. Въ края на то
отъ градския инженеръ. Съветътъ като ва постановление отново се решава пакъ
разгледадъ това предложение и като взедъ да се отст&пи безплатно на бтъднитгъ праздпредвидъ, че общината имала нужда отъ ното место казано въ постановлението отъ
пари, съ журнадно постановление отъ 31 31 Мартъ 1880 година, подъ Л» 19.
Мартъ 1880 година, подъ № 19, решидъ
Отъ сжщото това место по журнално
да се продадатъ съ публаченъ търгъ гопостановление
№ 11, отъ Февруарий 1881
репоиенатигЬ места отъ 140000 кв. ар
год
ех
отстъпени
безплатно на тогавашните
шина, а една часть отъ тгьхв именно: мгьжители
въ
Татаръ-махла
общински места,
стата от» татарската махла покрай ка
понеже
къщите
имъ
въ
тази махала ек
лето да се отст&аятя беаалатно на съвбиле
наводнени
и
срутени.
семъ бедни бездомни граждани и то по
На 5 Юний 1882 год. при кметува200—250 кв. аршина ва семейство за
нето на покойния М. Колони общинския съ
съзиждане на домове.
ветъ като взелъ предъ видъ предписанието
На 26
1880 година Варненското на Окр Управитель Л 2784 отъ 1 Юний
Градско Общинско Управление съ писмо 1882 год основано на предписанието на
М 304 е ходатайегвздо предъ Министер Министерството на Вътрешните Работи,
ството ва ВжтрешнитЬ Работа да му се решилъ да се продадатъ места на общо
разреши да продаде праздни градски ме основание отъ кварталъ 7 до кварталъ 34
ста при ограничена конкуренция и за дъ- на бедни Варненски граждани.
лъгъ срокъ на бездомни Варненски граж
Отъ 1885 до 1886 година месецъ
дани. Министерството ва Вътрешните Ра
Септемврий
съ журналвв постановления
боти съ предписанието си отъ 18 Августъ
М
46
отъ
8
Юлий 1885 год., № 55 отъ
1880 година М 3249 съобщило на Овр.
Управитель, че Министерския Съветъ въ 20 Юлий с. г., М 74 отъ 23 Юлий 1885
заседанието сн оть 9 Августъ с, г., като год., М 88 с. г., № 106 отъ с. г., И# 40
отъ 1886 г. и Л 84 отъ е. г., при югету-
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ването на Хараланъ Ангеловъ общинския
съветъ © раздалъ безплатно общински ме
ста на бездомни Варненски граждани въ
местностьта «.Татаръ Капия" при Паша
Капия (Старата ветърница) и понеже ме
стата до Турските гробища били привършенп съвета репшлъ да се подаряватъ
такива при „Илдъзъ Табия".
Презъ 1887 год. общинския съветъ
въ заседанието отъ 15 Юлий с. г., като
разгледалъ плавътъ за предназначените
места извънъ „Татаръ Капия" за даване
на бедни бездомни семейства, съ поста
новлението си М 87 решилъ: да се дадатъ тези места на доказано бедните
граждани, като се задържатъ трите южни
квартала къмъ шосето за общината. Тези
места се намнратъ на ле вата страна ва
Добришкото шосе между джамията и кръ
чмата на Костатинъ Боясковъ. Това пос
тановление на общинския съветъ е утвъ
рдено съ Княжески указъ М 135, отъ
1888 година.
На 3 Юаий 1888 година Варненски
•Общински Съветъ подъ председателството
на Кръстю Мирски разгледалъ въпроса за
определение квартали за подаряване мес
та на бедни за построяване кжщи в съ
решение № 59 постаповнлъ: да се продължатъ кварталите на раздадените на
бездомни бедаи Варненски жители градски
праздни места, като се определило за товл,
първо, местото зъ пространство около
60000 кв. метра, лежащи между керемедчпйницата къмъ Фраига Дереси отъ одна
страна, проектираното место за болница
отъ друга страна, местностьта „Илдъзъ
Табия" отъ трета страна и шосето Добричъ
отъ четвърта страна и местото около
10000 кв. метра лежаще на другата страна
отъ шосето за гр. Добричъ и линиите •№
16 и 17 отъ 4 учасгькъ, които две места
съ означени въ ситуационна плаяъ, Вх.
№ 1946, отъ 1888 год; общинското управлевие да раздаде ва онези отъ просите
лите, които се укажатъ най бедни фами.листи всекиму поне 200 вв. метра, за на
права на къща съ досегашните условия,
т. е да нема никой право да отчуждава
местото в направената си къща прЬдн петь
години, отъ като си е построилъ къщата,
за което бидъ о преде де нъ две годвшенъ

.инсги Вестникъ
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срокъ отъ подаряването, подъ страхъ на
вземане обратно местото за подаряване
другиму.
Второ: местата около 100 метра на
протежение на Добришкото шосе ва съ
щата линия отъ къмъ северо западъ да се
продадатъ за нуждите на града, регули
рани стари улици и др. Това решение е
утвърдено съ предписание отъ Окр. Управитель № 16627 отъ 18 Октомврий
1888 год.
На 16 Септемврий 1888 година Вар
ненски общински съветъ председателст
вуванъ отъ кмета Кр. Мирски, като взелъ
предъ вндъ, че отъ день ва деиь се ум
ножава числото на просителите — бедни,
които искатъ да имъ се подарятъ места
отъ градските, на основание решението на
общинския съветъ отъ 30 Мартъ 1880 г ,
подъ № 19, утвъроено отъ Г-ва Губер
натора на 4 Септемврий с. г. съ М 582
и на които просители още не е могло / а
се удовлетвори молбата, главво защото
не било утвърдено решението на съвета
М. 59 отъ 3 Юлий 1888 година, въ из
ьечение на досегашните условия 8а по
даряване, които се състояли въ това, че
на просителите се давало по 150—200 кв.
метра градско место съ едничкото условие
да си направятъ къщичка въ две години,
които да нематъ право да я продаватъ въ
течение само на 5 години, условия фактиче
ски не се пазели, като некои одарени про
давали къщата си частно прели установе
ния срокъ и оставали пакъ бсзъ домъ, а даже
веков отъ сетне могли да се явяватъ отъ
ново въ общинското управление да искатъ
да имъ се подари отново друго место; най
после като се вземе предвидъ средствата
ва общината, конто ве позволянатъ да се
облагодетелствуватъ отъ вея бедви въ поголемъ размеръ отколкото е нуждно за
подпомагане такива да се свабдятъ съ
свой собственъ домъ, на основание изло
женото в п. 4 отъ чл. 84 отъ закона за
градските общини РЪГЛЛИ: Първо, за
вапредъ викому да не се подарява градско
место, а подарените да се взематъ всичка
назадь, ако съ се минали две години отъ
деня, когато е предадено и примерено ме
стото ва подарения и той още ве св е
направидъ къща на него за живеене.
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Второ: определените съ решението на об агентъ подробни сведения, добре прове
щинския съветъ отъ 8 Августъ 1886 г. рени отъ общинското управление — поподъ .Л* 84 и онова отъ 3 Юний 1888 г. следнето въ съставъ кмета и поне двама
лодъ ЛЯ 59 квартали отъ Илдъзъ Табия отъ помощниците му не ги признае съ.
иататъкъ къмъ Франга-Дере и Добришкия формално постановление за бедни; Шесто:
пътъ— други квартали, коите би онреде- ако некой беденъ си внесе преда поти
двлъ съвета за тази целъ да се раз де- чането на 15 годишния срокъ продажната
лятъ по на 250 кв. метра, съгласно указа цена, да се заяви веднага на надлежната
Л? 38 отъ 5 Юлвй 1887 година обнарод- власть за издаване на същия крепостенъ
ванъ въ брой 65 на Държавния Вестникъ актъ; мита и берии за акта е ддъженъ да
отъ същата година и' да се не подаряватъ плати купувача; Седмо: всеки който до
нито продаватъ съ публиченъ търгъ, а да единъ месецъ не си загради местото или
се отстъпватъ на бедните по молбите имъ, до една година не си построи въ него
съ условие щото: а) До единъ месецъ отъ къща за живеене, както е казано въ чд.
какъ е определено формално отъ общин 2, местото ще му се отнеме и той ще
ското управление некому место, да е длъ- изгуби внесения първи падежъ. А онези
женъ да го загради поне съ временна ог които забавятъ некой годвшенъ падежъ
рада. б) До една година да се построи по-вече отъ единъ месецъ ще съ длъжни
къща за живеене, в) Въ течение на цели да го платятъ двойно на основание на
15 години отъ предаване, местото па едно решение на надлежната власть. Осмо:
и къщата да бъдатъ неутчуждаеми (про при предаване местото всекиму ще се
давани, подарявани или залагани) отъ при- издава формално свидетелство отъ общин
тежателте имъ или отъ наследниците и ското управление, като предварително ще
пр, на първия или наследниците, освенъ се взема отъ купувача формално задъл
ако е неплатена преди срока и съ се ми- жително и девето: никому да не се отстъп
вали пове 5 години отъ когато купувача ва ново место ако веднъжъ му е било оте станалъ чрезъ крепостенъ актъ прите- етъпдно и го е отчуждилъ макаръ, че го
жателъ на местота; Трето: на местата отъ е изплатилъ.
250 кв. метра, които лежатъ на «ьглиНа мога да не призная, че пръвъ отъ.
определя се за бедните продажна цена кметовете, който макаръ и едностранично
цена 1 лв. 50 ст., а на всички други 1 л. да е гледалъ ва жилищния въпросъ, като
05 ст., копто да се изплащатъ за 15год., е сме-галъ, че само съ раздавание места
първите вевка година предплатено по 10 може да бъде разрешенъ, при все това
лева, а вторите по 1 дева; Четвърто: на си е далъ особенна грижа ла се раздаватъ
бечни които не съ станали членове на правилно местата и да се запазятъ у без
Варненската Градска Община и не домните, е билъ Г-нъ Мирски. Жадното е
съ ожевеви или вдовци съ едно или само, че тези хубави постановления съ
ло-вече деца свои или формално уси- останали иаписани само на книга и че съ
новени, ве може да се отстъпва отъ више щите ония, които съ били при Г-на Мир
означените места. На единъ само мъжъ ски бездомни, съ малки исключения, с ъ
или жена не встъпили въ бракъ, ве мо бездомни и сега. Желателното е и това, че
гатъ да се отстъпвагь отъ тези места; върху планътъ на тези раздадени места,
Пето: подъ тия бедни се разбвратъ онези вито Г въ Мирски, нвто съветътъ му с ъ
жевени или вдовци: а) които съ безъ домъ обърьали по сериозна внимание, а съ това
или другъ ведвижвмъ вмотъ, освенъ лозе съ станали причина да се откриятъ толне по-големо отъ 4 уврата, или друга пол козъ многобройни улици, частъ отъ които
ска земя не погодема отъ 25 уврата, б) следующите съвети се привуждаватъ да
които в*матъ по вече дввжвмъ имотъ отъ закри ватъ а друга часть дългн години вече
за 400 лв., в) които ве стоятъ въ къща ве съ нито навирани, нито канализирани
та ва родителите си или ве очакватъ на- нито ще блдатъ въ скоро време напълно*
еледсто отъ около 600 лв., г) н въобще уредени.
за конто по събраните отъ надлежния;
Все презъ времето ва кметствуването-

Брой 2

Варненски Общински Вестникъ

на Г- Мирски по цени съвършенно ниски с ъ
продадени отъ общината праздните места
между Съборната църква, болницата (се
гашната пожарна команда), новата махла
до училището „Св. Методи" по решение
на общанскня съветъ № 16 отъ 1889 г.
Тези празни места с ъ биле на брой 105.
Презъ 1891 год. по поводъ постъпили
те прошения за места пакъ се повдига въ
проса за отстъпване наново места на бедни
Варяенци и еъ решение М 2Ь^ отъ ежщата
година, съвета е назначиль комисия за оп
ределяне учаетъкъ за раздаване, обаче не
се вижда какво е направено по това.
На 22 Августъ 1892 година общинския
съветъ разгледалъ наново въпроса дали треба
да се продължа подаряването на места въ
града за строене на зданзя отъ бедни,
защото имало подадени много прошения съ
коато разни лица по бедность искали да имъ
ее подарятъ такива. Общвнскиятъ съветъ като
е взелъ предъ видъ, че съ подаряването до
сега места се е дало поводъ на мнозина да
спевудиратъ, че подаряването на места е ста
нало да се напълни града съ хора отъ окол
ните села, съ претенции за бездомници, ако
1 ха еъ имали домове въ еелата си, съ ре
шение М 313 отъ 22 Августъ 1892 год.
съветътъ постановилъ: да се прекрати съвър
шено продаването на места предназначени за
строене и по този начннъ напълно отмЪнидъ
решението на съвета отъ 3 юпий 1886 год.
№ 59
Се пр*зъ същата година ее е повдигалъ
въпроса и за калищата ва циганите, заселв
ай въ Варна и съ решение № 393 отъ 13
Октомврай 1892 г. съветътъ определилъ на
циганите места вънъ отъ крепостьта на „Каднръ-баба* 1000 метра на западна страна и
-500 метра на югъ отъ Кадиръ-баоа като за
всеко семейство се определило по 150 вв. и.;
тия места имъ биде дадени безъ никакъвъ наекъ
за кея година, а за еледующата година съве
тътъ щелъ да определи размера на наема,
който требвало да се млаща за всеко едно
место. Това решение на съвета е одобрено съ
Л 10880 отъ 7 декемврмй с г. съ условие
не 150 кв. и., а двесте и петдееетъ кв. и. да
се отетъпмтъ за вееко семейство.
.
Презъ 1897 година отъ ново ее повди
га въпроса за подарявана места на бездомни
Варненски граждани и съ решение на съвета
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подъ Н о 293 отъ 16 юлий 1897 год. е по
становено да ее отетъпятъ на съвеемъ бедни
семейства нмеещи цигански бордеи върху
градски м*ета въ „Кадиръ-Баба- по 160 кв.
м. место въ ново открития кварталъ край
града н новата циганска махала по Г 5 0 лв.
кв. м. платими въ петь години безъ право
да ги отчуждаватъ до 10 години. А съ ре
шение Н но 487 отъ 17 декеиврнб е. г,' е
удобренъ списъкъ на тези бедни ееиейета на
брой 40, на които съ биле дадени места въ
новата циганска махала до „Макеудаа" (IV*
учаетъкъ). Тукъ требва да забележа, че твзи
две решения на общинския съветъ не съ ут
върдени отъ по горня властъ и въпреки това
местата съ завладени отъ тези семейства,
безъ да еъ внесли въ общината ни стотинка
отъ техната стойность.
Презъ 1910 година отъ ново се наводнило общинското управление еъ заявление на
бездомни граждани, вседствие на което тога
вашния общински съветъ разрешава да се
разпродадатъ при ограничена конкуренция
цель редъ общински места подробно изброе
ни въ решението на общинския съветъ отъ
5 Февруарий 1910 година нодъ Н-о 76 и по
този яачинъ биле предадени около триста
места.
Отъ всичко до тукъ казано както и отъ
п р и л о ж е н и я т ъ . кънъ
настоящвятъ
ми докладъ списъкъ на общинските места раз
дадени даромъ, чрезъ изплащане и чрезъ
търгъ по бедность, списъкъ който не е пъленъ защото раздадените места отъ 1579 г.
до 1881 не ее включватъ въ него па и много
нови места не са вписани тамъ става явно,
че макаръ общината и да е раздала 1340
места, отъ които 293 по 0'70 ст. метъра, -.0 по
1 50 лв. стотина места по 1 левъ кв. метъръ
675 места даромъ и останалите отъ 1 до 4
лева на бедни бездомни варненски граждани,
мнозина и днесъ еъ още бездомници защото
3
Д отъ тези граждани еъ си оччуаедили мес
тата съ печалба н вероятно пакъ да се явятъ
предъ общината като бездомница и да искатъ
отъ ново места Малко по голема внимателноеть при издаването отъ общината удостове
рения за снабдяване еъ крепостенъ актъ, би
попречила значително на тия гешевти, но ни
кой не е обръщалъ внимание върху това к
отъ опущението си е етавадъ причина да ее
увеличава бездомнмчествого.
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За не излишно ечитаиъ да Ви съобша
г г. съветници, че обшата квадратура на
всичките места раздадени на бедни бездом
ници надминава цифрата 536 хиляди квад
ратни метра, което пространство ако бе за
държано за обшината днесъ, щеше да пред
ставлява една стойпость не по малко отъ 5
милиона лева по сегашните цени на имотите,
а даже много повече при цените на имотите
преди войната. Виждате пр. каква грамадна
сума е разпйлепа отъ общинските съвети за
разрешаването на жилищния въпросъ въ Варна
безъ и до днесъ да се е добило каквото и да
е решение.
Също така е важно да се знае, че отъ
казаните горе 1340места, раздадени на бедни,
едвали половината ех задържани отъ техъ.
Имахъ желанието да направя справка по този
въпросъ, но това ни бе невъзможно поради
кхсото време съ което разполагахъ за този
си докладъ. Най на край ше Ви еъобща, че
до настоящия моментъ обшината не е могла
да събере стойностьта и на тъй ефтино про
дадени места и има да взема отъ разни ли
ца по протестирани полици и безъ такива
сумата 120290 лева плюсъ стойностьта на
продадените презъ 1910 г. места.
Съ до тукъ казаното азъ завършвамъ
историята на жилищния въпросъ на градътъ
ви отъ освобождението ви до днесъ и премиваванъ къмъ кратки изложения ва история
та по този въпросъ въ странство
Въ Европа, господа съветници, жилищния
въпросъ е ималъ дълго време голема опози
ция, поради противоречието на интересите на
богатите съ тези на бездомните и винаги се
е зъвършвалъ съ това, че не ех длъжни най
после богатите членове на общините да се
товарятъ съ излишни разходи за построяване
жилищата ва бездомните, че общините нематъ
право да разпиляватъ за една часть само отъ
гражданите си парите взети отъ другата
часть граждани.
Когато обаче общините съ вникнали по
внимателно по този въпросъ. когато съ виде
ли, че тези бездомници не съ освенъ рожби
на съвременния общественъ строй, кейто, като
ги е създалъ, е ддъженъ да се погрижи за
т§хното сносно живеене; че те не могатъ да
се оставатъ на произвола на съдбата тъй като
ще измратъ отъ болести поради нехигиеничвость ва жилища, яли отъ гдадъ, понеже отъ
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заяака ей требвало да делятъ за заплащано
екхпи наеми; когато общините ех разбрали
че епидемическите болести, толкосъ опаени за
бедните и богатите, най скоро се развиватъ
въ лошите и ефтини жилища, въ каквито обикновенно живеятъ бедните бездомници; че
задачите иа общините по този въпросъ не се
състоятъ въ това да се правятъ и уреждатъ
великолепни болници, скхпи холерни бараки,
санаториуми за туберкулозни и ревматпци, за
да лекуватъ ехтите, а да помаслятъ какъ да
предотвратяватъ тези заболевания съ създа
ване здрави жилищни условия, тогава общи
ните ех отстхпили отъ тази предетхпна незаинтересованость и сериозно ех замислили за
решението на жилищния въпросъ.
За пръвъ пхть въ 1886 год. въ Европа
се започна подробното изследване на жилищ
ния въпросъ отъ обществото на социалната
политика въ Германия, и изелвдвание поместевъ 30—31 тояъ на изданието на казания
Фвраинъ, придружено съ едно предисловие
отъ тогавашния Франкфурски каетъ г-нъ Махенъ, въ ксето казва, че съ стотини хиляди
семейства отъ по 4 — 6 члена само въ Германвя, живеятъ въ една стая която имъ слу
жи и за кухня п за перална и за ядене и
за спане. Вь Ьерлинъ 27792 семейства съ
по шесть члена живеятъ само въ по една
таквазъ стая и г нъ Михелъ печално заклю
чава че всичките тъмни страни отъ незгоднте на бедния животъ отстхпватъ на заденъ
планъ прЬдъ жилищната мизерия".
Една часть отъ съветниците на Данциекия общинска съветъ е поискала да помогне
ва това нещастно положение, като е решила
да купи и отстъпи за своите съграждани земи
но ефтина цена за постройка на жалища, обаче домовладелците н собствениците на зе
ми участвующи въ съвета се противопостави
ли на това решение съ всичката ей силаг
понеже не еъ искали да се подбиватъ цени
те на наемите в имоти изобшо.
I. Въ Европа подъ понятието жилищенъ
въпросъ не разбиратъ само създаване на
общинските жалища за бедните, но и за
дължение на общинските власти да вършатъ
следното по жилищния въпросъ:
1. Общинските власти еъ длъжни да контролиратъ всички жилища които са даватъна бедните. Много отъ общините на зап»з>
вматъ отдавна рационално организирана ква-
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ртврна инспекция. Най добрата таквазъ янепекцая • уредвдъ Хееенскв ОбербургермеЗетъръ
(стр. 235 отъ с ъ ч и н е н и е т о на Адолфъ
Данатке). Квартирния ннепекторъ е длъженъ да обходи всички жилища въ които
живеятъ бедни хора. да следятъ за хигие
ничното нмъ държане, да влияе върхт
доновдадетвяпте да нзвършватъ всички въз
можни подобрения за по добро оеветлепив,
чистота, проветравостъ и въобще за по-годе
ма здравоеловность. Той въздействува на нае
модавците да бхдатъ по скромна на наемате
си и ее явя«а като арбнтъръ въ разрешава
ние споровете между наемат е гь и наеяодавецъ
Той има право да закрие квартири или стая,
които не съ хнгиенчни и пр. и пр. Тези ин
електорати ех въвед ни днвеь почти въ всичките
германски общини и също и вх Америка и
съ отворила нредъ общанските съветница де
лата грозна картина на жилищния въпроеъ.
Въ С т р а з б у р г ъ наприаеръ вследствие
доклада на квартирния ипепекторъ за не
хнгиеначнисть на много жилища въ града,
целия общински съветъ образува шесть аякетни комисии и за една година били пре
гледани всички жнлища еледъ което еъвета
решзлъ да се закрвятъ 212 квартири, да се
изсушатъ съ подобрение 181 квартири, да се
подобри осветлението и вентилацията на 127
кжщи, да се поправятъ клозетите въ 481
Ехща и т. и. н т. н. И ако това не ее на
правело отъ наенодавцагй общипския съветъ
смета тези жалища за необитаеми и глоби
както наемодавците така и наенателите За
таквизъ инспекции въ Хамбургъ. при грозния
призракъ отъ широките размери, които бе
ваела холерата преди неколко години, била
уредена доброволческа полицня за инспектира
не на всички жилища състояща отъ 162
души най-първите Хамбурски граждани меж
ду които двама сенатори и 9 депутати Ми
нистерството на вътрешните дела въ Бава
рия издало на 10 фввруварвй 1901 година
особенъ законъ за пожилищния въярогъ, въ
който на първо место ее говори за квартир
ния инспекторатъ.
2. На западъ кънъ жилищния въпросъ
отнасятъ и тъй наречените общински бюра
за посочвана на квартири. Особенъ отдЬлъ
*ъ току що цитирания законъ урежда учреж
дението на безплатните бюра за посочване
на годени ефтнни жалища. Въ Кьолнъ това
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бюро се намира въ връзва еъ общинското бю
ро за посочване и настаняване на работа
(бюро за безработицата) и ее занимава еъ
занимава съ търсене квартири за малките
служащи, за работниците и други.бедня хо
ра и само за една година то е улеснило да
ромъ 8500 семейства. Подробности по устрой
ството на таквизъ бюра съ изложени на стр.
245, 246 и 247 въ съчинението на Дамашке.
3. Една отъ най важните задачи на
общините, които иматъ искреното желание да
се явятъ на помощь на своите членове за
удовлетворение жилищните имъ нужди, е да ее
бди щото въ никахъвъ случай да не се до
пуска етроеиието спекулативни жалища за
много семейства на едно общо место, тъй ка
то въ такива жилища нена доетатьченъ вьздухъ а светлина, нема нвкакъвъ дворъ и
градина, нема здраве и нраетваность.
Този въпросъ има обаче значение на за
падъ дето ее строятъ грамадни жилища по
ради високата цена на местата, а не я въ
Варна.
4. Паралелно съ тЬзи три института
по жилищния въпросъ Е подъ влиянието на
бързо увеличающите се нужди отъ жилищата
въ Европа общините отъ 1886 година, а въ
Америка а по рано, съ започнали последова
телно да строятъ общинска жилища и то еъ
съвсемъ малки квартири за даване подъ на
емъ. Съ какви постройки и съ каква сума съ
започнали въ Европа и какъ се е развала
тази строителна дейноеть въ последствие се
вижда отъ следующяте неколко случая.
а) Мюнстерската община въ Вествалия е
построила четири двоетажпи къщи съ 20
жилища за 63 хиляда марки.
б) Общината Влиндау разполага съ 96
квартири строени за неколко години за не
100000 марки.
в) Келнеката община 1904 година е пос
троила 34 здания съ 135 квартири за 870
хиляди марки.
г) Най широка двятелностъ е развила въ
това отнопшеяпе Мерцикеката община, която
е построила 79 кжщи за но 8 семейства или
632 жилища само за 360 хиляди марки. Те
зи 632 жилища чуетвитеяно съ повлияли за
намаление наемите изобщо и съ това живота
въ Мерцикъ е доста поефтинязъ.
д) Въ общините Дилангвнъ и Ламбрехъ
(Бавария) щомъ наемателя на таквозъ общин-
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еко жилище заплати 30 процента отъ стойностьта му, доаътъ става пълна негова еобственоеть, съ задлъжение да се заплати ос
татъка въ продължение на 15 до 20 години.
Въ Дилингенъ презъ 1888 година общината
решила да направи заемъ отъ 500 хиляди
шарки по 3 и 72 нроцента отъ застрахова
телното дружество въ Пфалцъ, за постройка
жилища за беяви, Работници, които ех жела
ели да вматъ халища а еъ разполагали съ
необходимото за това место и 3 0 % отъ су
мата нужна за постройка, получавали ех отъ
Дилингенеката община 7 0 % по 2 ^ / о го *
двшна лихва съ дългосрочна амортизация.
Недоетатъците на тази система най ясно ее
взразяватъ вт. решението на Фрейбурския об
щински съветъ по жилищния въпроеъ отъ
1898 год.: .практикуваната отъ дълги годи
ни въ Фрайбургъ еистема да ее строятъ кхщи на общински средства еъ цель да се пр4дадатъ после въ частна собственость се ука
зала нанредъ несъстоятеелна; построените еъ
тази цель кхщи следъ кратко връме преми
нали въ рхцете на фабрикантите и на бо
гаташите.
Много по ценна въ социално политиче
ско отношение е еиетемата общината да строи
жилища па да ги запази за себе си.
Най ценния въ социално политическо от
ношение опитъ и съ най-благотворни резул
тати е направенъ отъ Улмския общински
съветъ.
Презъ 1892 година общината купиха 60
хектара земя за 435 хиляди марки. Въ 1902
година построила 100 жилища. Едни отъ техъ
дава подъ наемъ, други биле купени за 15
годишно изплащане по костума цена на об
щината. Понеже и танъ както и у насъ всеки
предпочита да ей има свой имотъ, на следуюшата година вече 89 кхщи биле купени отъ
наемателите. Всеки еобственикъ на тези кхщи
вейкога има право да ее откаже отъ собетвеностьта, но само въ полза на общината. По
този иачннъ никой не е огранпченъ въ сво
бодата ей. Еа тези бездомници които иматъ
5 0 % отъ сумата необходима на постройка по
планъ отъ общината, общината имъ дава место
за дългосрочно изплащане Тя води построй
ката и ако следъ време лицето не може да
постигне задълженията ей, влк не желае да
жаве* въ нея, или отива въ други градъ на
работа, само общината има' право да купа
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такъвъ имотъ, като заплати действителната
му цена, определена отъ особена оценителна
комисия (§ 12 отъ правилника по жилищния
въпроеъ).
5. Къзсъ средствата за разрешението на
жилищния въпроеъ на западъ е и това да се
указва отъ общината всекакво съдействие на
частни дружества имещи за цель борба съ
нуждата отъ жилища.
Най големо развитие и значение съ до
били строителни дружества въ Англия и Аме
рика.
На нр. въ щатите: Филаделфия, Цанцинатъ, Чикаго, Балтирморе, Пицбургъ и Семполъ и др. има вече 5000 строителни обще
ства съ капиталъ 1Х1% милиарда рубли. Въ
1887 година въ Англия и Ирландия функ
ционирали 2404 дружества съ 605000 члена
и еъ имотъ за 36 милиона лири стерлинги.
Оше въ началото на строителната си
деятелность тези дружества ех понажвли нае
мите съ 30—40%, а днесъ ех достигнали
до едно понижение на 50— 6 0 % .
Понеже те работятъ рационално и съ
големи капитали, отъ техъ всеки може да си
купи много по ефтино, по солидно и по хи
гиенично жилище отъ колкото самъ си то строи.
Въ Германия до 1903 година имало само
488 дружества които съ построили кхщи за
85 милиона марки. Благотворното влияние
на тези дружества върху разрешението на
жилищния въпроеъ е заставило германските
общини да имъ се притичатъ на пояощь по
най разнообразенъ начинъ: примерно общини
те ех подписвали големи суми за акции на
тези дружества: те ех гарантирали за техъ;:
градовете Аахенъ, Барменъ и др. ех съвър
шено освобождавали дружествата отъ запла
щане разходите по прокарване улици; въ
.Хееенъ ех ги освобождавали отъ градски на
лози; въ Галдбахтъ вземали имъ половината
отъ градските налози и берии. Въ Олвгската
община, т*зи дружества иматъ безплатно ползувание отъ водата а другите и отъ канали
зацията.
Въ Франкфуртъ, Шарлотенбургъ. н др.
общината е отстъпила но низки цени земите
ей на такива дружества н съ право на ковтролъ на постройките, еъ право на опре
деление справедливо наемите както за наемодаваца, тъй н за наемателя а съ право на
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-откупувание жилищата по костуема цена следъ
известно чиело години.
Въ Австрия строителните общества еъ
имали по малъкъ успехъ, а въ Франция ех
претврпели пълно фяяско, поради абеолютната
неаодкрепа отъ общините и поради построй
ката па осъдени отъ всекиго вече жилища
— казарма.
Накаде общините на западъ и въ Аме
рика не съ се придържали безусловно да не
отстъпватъ местата си както ниелятъ нашите
другари социалисти. Не само на бедни без
домници ех отстъпвали свои неета, но и ст
роителни дружества съ ГОЛЕМИ капитали съ
давали на ефтииа цена градски места при
изложените по горе ограничения.
Следъ веичксто до тукъ казано по жи
лищния въпросъ въ града ни отъ 1879 год.
до днесъ и това ксето се правило за разре
шението му въ Европа Америка, сь поставено
съ финансовите средства на общтната ни, съ
поземелната й собственость, съ нуждите на
Варненските бездомни граждани я съ предотварението възиожностьта за спекулации съ
жилищния въпросъ, моето скромно мнение по
този тъй важенъ въпросъ е следното:
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оеемдесеть семейства таквизъ жилища и те нема
да струватъ повече отъ 80000 лева.
Тези пари можемъ да ги добиехъ по
следния начнпъ 1) отъ приключеното бюдже
тно упражнение на 1912 година, ний имаме
единъ излишъкъ отъ 90000 дева, 20000 лева
отъ които се разходватъ по допълнител
ния бюджетъ, който ще Ви представя за раз
глеждане въ Септемврийската редовна сесия.
Останалите 50000 лева могатъ да се гласуватъ за жилища.
Остатъка до 80000 лева мбже да остане
като дългъ на общината, който ще се пред
види и изплати отъ бюджета за 1914 год.
Н. Да се отетхпятъ по 250 кв. м. места
съ определени отъ съвета минимални цени
1У 2 — 2 лева и 15—20 годишно изплаща
не на ония бедни бездомни Варненски граж
дани, които а) пматъ възможность въ една го
дина отъ днееъ да си нанравятъ жилища за
1000 лева. Тези лица требва да представятъ
положителни доказателства че нматъ тази су
ма, или че иматъ най малко 3 0 % отъ нея
въ наличность.
б) Които не ех коренни Варненски жи
тели, семейни съ деца, ила които на! малко
10 години ех живели въ градъ Варна.
1) Още презъ текущата год. Варнески градв) Които ех бедни, бездомни и рабо
ч;ко общинска еъветъ требва да тури нача тоспособни. По бедни требва да се разбиратъ
лото за построяване общински жилища за онези семейства: които съ безъ домъ или
бедппте бездомни Варнески семейства, които други недвижими имоти оевенъ лозе не по
по никакъвъ начинъ не ех въ положение да големо отъ 4 декара или друга земя не по
си нанравятъ свой жилища. Въ тези жилища голЬжа отъ 25 декара, които неаатъ повече
ще се настаняватъ сако ония вдовици съ деца отъ 1500 лева въ движимъ инотъ, които не
или хронн, недъгави за работа бащи за съ стоятъ въ кхщата на родителите си иди не
семейство число прочие не толкози големо, за очакватъ наеледство повече отъ 1500 лева.
да не може да се построятъ таквизъ жилища
г) Които не съ продали свой имоти за
отъ обикновените средства на бюджета ни. да останатъ бездомни въ Варна или другаде.
Какви ще бхдатъ тези жилища и по колко
д) Които до сега еъ получили едно об
•ще струватъ това, се вижда отъ плановете щинско место даромъ или съ низка цена
които съ възприети въ най ново време и въ и съ го продали другиму.
Чехеко и другаде, планове които ги държа на
е) На не женени, вдовици и вдовци безъ.
разположението Ви. За нуждите на такива деца по никакъвъ начинъ да не се даватъ
семейства е необходимо една широка светла такива общинеки места.
стая, една кухня — кнлеръ, едно коридорче,
ж) На разведено семейство да се дава?
единъ малъкъ дворъ за градинка и съвсенъ место само на онзи съпругъ или съпруга прн |
отдеденъ саностоятеленъ входъ. Четири иди когото съ оставени децата.
|
шесть таквизъ жилвща едноетажни ногатъ да
При това за да се изработятъ здрави и ;
-со построятъ подъ общъ покривъ и съ общи хигиенични жилища за тези семейства, общин-1
съседни стени, а като тъй и постройката н4ма СБИЯ еъветъ ще требва да възприеме следно- '.да струва скъпо.
то ми предложение: Варнепския общинеки ар-//
Тази година могатъ да се построятъ за хятвктъ да изработи планове за тези жала-
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ща даромъ; общинско техническо — санитарна
комисия да ги прегледа даромъ; общински
такси за плановете не ще се взенатъ; общи
нския съветъ ще определи нормални цени на
материилите за постройките еъ цель да не
е* експлоатират» безбожно строителите отъ
продавачите на етроитаденъ материалъ; об
щинските технически власти да ржководятъ
бозплатно постройките и да съетавляватъ си
туациите еледъ щателно измерване.
/~
Отъ дртга страна за да ее избегне спе
кулацията съ тези имоти, лицето на което е
отетхпевъ такъвъ ииотъ ще бъде задължено
въ 15 — 20 години да го не отчуждава нито
дарава Местото презъ целия периодъ и по
книгите на общината и по емлячните регис
три на държавата ей остава записано на името
ва общината. Само постройката може да ее
запише ва името на строителя. Ба финансо
вите власти н ва нотариата ее изпраща еписъкъ на тези вмоти съ означение граници и
владетели за да не се нодведатъ еъ отчуж
даванието му.
За да се извърши тазн проверка на заелужившвтЬ да вмъ ее продаде на ефтина
цена общинско место безукорвзно, не съ до
статъчни само справки на общинските агенти,
но би требвало общинските съветници да
наиравятъ тази анкета и съ мотивирано по
становление да определятъ кой заслужава и
кой не отетънвапе общинско место
Ш . Общинския съветъ ще требва да
възприеме и натовари постояното присътствие
да уреди въ бюджета за следующата година
института за жилищния внснекторатъ въ та
къвъ смвсълъ както по горе ннахъ че.сть да
Ви го изложа.
IV. Сашо тъй ще требва да се възпри
еме и урежданве бюро за посочване на квар
тири, както е уредено това и ех толкозъ до
бри резултати въ западна Европа.
V. Най после общинския съветъ ще
требва да даде всички възможни насърдчения
и привилегии на онези частни лвца в дру
жества, конто предпрвехатъ постройката на жи
лища съ ефтини наеми, както това са напра
вили много по напреднали въ социално поли
тическо отношение европейските градове. Съ
т$зн кратки бележки азъ зввършванъ доклада
ей по жилищния въпросъ въ Варна и моля по
читаемия съветъ да възприеме това мн мнение.
Варненски Градски Кметъ; А. Василевъ.
„/'
';
\ Печатница Во«
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ПРОТОКОЛЪ
Н-о 80
На заседанието ва Варненския Град
ско-Общински Съветъ, държано въ редов
ната му сесия на 30 септемврий 1913 год.
Р е ш е н и е : Н-о 442
Г-нъ Кмета обяви, че съгласно про
токолното решение въ заседанието отъ 25
септемврнй подъ Н-о 421, слага за разрешевие жилищния въпросъ
Съветника г Д. С Поповъ приповтори въ обширна мисъль гледището на тях
ната група за разрешението на жилищния
въпросъ, именно, че тей и групата му ех.
противъ продажбата на общински места
за жилища на нуждающето се работничество, защото това работвичество ще бъде
принудено да стои въ Варна и да обезце
нява своя трудъ т. е. по причина на жи
лищата то да не може да отиде да работи
напримеръ въ Русе, кадето трудътъ е по
скъпъ, по причина, че има собствено жи
лище въ гр. Варна, а да бжде принудено
да работи въ Варна за каквато цена на
мери. Ето защо гЪхната група иска да се
построятъ общински жилища, които да се
^аватъ подъ ваемъ ва работничеството.
Съветвика г-нъ Р . Василевъ каза, че
той е подалъ писменно предложение до съ
вета, което г нъ Кмета прочете, и въ добавъкъ на което г. Р. Василевъ каза, че ед
но отъ вай важните условия за разреше
ние на жилищния въпросъ е и подкрепата.
отъ страна на-общината на частните стро
ежи; да се подпомогнатъ бездомните бедни
граждани съ кредитъ чрЬзъ ипотека да.
построятъ жилища. Тия • жилища да бждатъ
подъ условна техна собственость до 30 го
дини; да си запази общината правото на
изкупуване, ако атЬдъ този сровъ застроителите не изплатятъ жилищата. По тоя:
начинъ общината вместо да харчи милиони
за съграждане жилища ва бедните, съ ежегодни бюджетни средства ще си набави
постепенно чрезъ изкупуване кжщи и ще^
ги дава съ манъкъ ваемъ на бедните.
Съвътникътъ г. Д-ръ В. Карамихаиловъ намира гледището на г. Д. С. Попова
за приемливо, защото, ако общината иска
да направи собственици бездомните бедни,
те като не ще можать да си нзплатягь..
жилищата, ще влезнатъ въ ръцете на к р е -
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диторите—банкери, затова най право ще
е да се построятъ обшнвски здания, въ ко
нто, както въ Европа да се помещавать
ло 10—15 семейства, като си иматъ и
обща градина и тия здания да инъ се даватъ подъ наемъ. Предложението на г. Р .
Василевъ му се вижда много сложно за
изпълнение, г. Карампхалевъ предлага и
друго средство за да може да се постро
ятъ повече общински жилища: Да се продадатъ общински места съ редовенъ търгъ
и конкуренция на спекуланти и отъ събра
ните пари да се образува фондъ и отъ
тоя фондъ да се етроятъ общински жили
ща и даватъ подъ наемъ.
Съветника г Д. Кондовъ като вижда,
че болшинството е за построяването на об
щински жилища за даване на бедните, ис
ка да се усилятъ до максимумъ общински
те връхнини върху данъка и съ излишъ
ците по бюджета за 1912 година той пресме-га, че ще имаме една сума отъ 200000
до 230000 лева, която сума той иска да
се предвиди изключително за постройка на
здрави и хигиенични жилища за работничеството. Ако болшинството не обърне вни
мание на източника за построяване на доб
ри жилища, значи, че то нема желание
да разрешава сериозно жилищния въпросъ.
Даде се на гласуване предложението
на г-на Кмета и съвета
Р е ш и :
1) Да се построятъ на произволно за
грабените общински места находящп се
отъ левата страна на шосето за Добричъ
80 жилища за 80000 лева, като се приготвятъ планове възъ основа разменените
мнения въ съвета.
2) Да се предостави допълнителенъ
бюджетъ оть 40000 лева излишъкъ отъ
м. г. бюджетъ за тази цель, необходимъ
за т. г. разходъ по постройката на тези
жилища.
3) Да се изготвятъ поемни условия
за отдаване на предприемачъ постройката
на тези жилища въ смнсъль, дървения
материялъ, каманиге, тухлите и др. да се
купятъ отъ общинския складъ по опреде
лените въ този складъ цени на материалите.
4) Да се продадатъ на ония безимот
ни, които специално избраната комисия при
знае за бедни, бездомни, заслужваща об
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щински места, места отъ по 200 кв. м. въ
сжщия кваргялъ, гдЬто сж завзети общински
места произволно отъ разни лица и то отъ
левата страна на шосето, каю се отива
къмъ Добричъ. Продажбата имъ да стане
по определени отъ общинския съветъ цени
два лева квадратния метръ и за 15 годиш
но изплащане.
5) Задължава архитектурното отделение
при общината да изработи безплатно плано
ве и да контролира тези постройки.
6) Освобождава всички, които иолучатъ
такива неста, отъ заплащане такси за иозволителни билети.
7) Поемипте условия да се приготвятъ
въ смпсълъ изложена въ доклада на г. Кмета.
8) Назначава комисия въ съставъ общин
ските съветници: г-да Ст. Оавовъ, В. Сираковх, Р. Василевъ, Г. Самоковски и М Вьлковъ, която да проучи подадените заявления
за места и да провери семейното и материал
но положение както и другите изисквания въ
сведенията на прозителите на такива и да
състави нуждния протоколъ, кои отъ техъ заслужаватъ да имъ се даде по горните усло
вия общински места и кои не. (Въ комисията
бидоха избрани Иванъ Павловъ и Ж Дикиджиевъ, но те се отказаха).
9) Съвета решава щото кюшетата на
кварталите да не се продаватъ по този начинг, а
на общо основание съ надаване
и безъ срокъ на изилащане.
10) Възприема препоръчаната отъ г па
Кмета идея за създаване кваргиренъ инспакторатъ и го задължава да предвиди пуждпата сума за уредбата му въ бкнжета за
1914 година.
1 ) Възприема идеята въ доклада на
г-на Кмета за учредяване бюро за безплатно
посочване ефтана не големи жилища за ра
ботническите семейства
12) Възприема още идеята въ доклада
на г-на Кмета щото общината да бди въ накой случай да не се допуска спекулативното
строене на жилища за много свмейства на
едно общо место безъ дворища.
Дадоха се на гласуване предложенията
на г-нъ Д ръ Кзрамихаиловъ и това на Р.
Василевъ, изложено писмепно. Пропаднаха.
Съветника г К. , Геновъ каза, понеже
жилищния въпросъ, който вълнуваше Варна
отъ 35 години насамъ, се разреши въ нача
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ОБЯВЛЕНИЕ Мк 11880. Варна 12 ноем
лото ей много благоприятно благодарение евергнята положена отъ г-на Кмета, затова ври 1913 година. —Обявява се, че на 17 де
предлага да ее изкаже благодарность съ рх- кември т. г. въ кметството ще се произведе
воплесване на г-на Кмета за положените му
търгъ съ тайна конкуренция отдаването на
старания въ разрешението на жилищния въпросъ, а доклада му който се търси отъ много предприемат* печатането Общинския Ве
гражданя за да се прочете, заедно съ деба стникъ, разни общински книжа, бланки и
тите и решението на съвета да се напеча- пр. на общината презъ 1914 година.
татъ въ отделна брошура и се раздадатъ на
Приблизителна стойность 8000 лева.
гражданите безплатно. Вследствие на това
Залогъ 400 лева въ банково удостове
предложение, съвета реша: доклада на г-на
рение.
Кмета, дебатите въ заеедапията на съвета и
Търгътъ се открива въ 3 часа н прие
решението на последвай да ее напечататъ въ
2000 екземпляра и се раздадатъ на гражда мане предложенията става до 4 часа следъ
ват* безплатно.
обедъ.
ЗАПОВЪДЬ Ж 742. гр Варна, 7
Ноемврий 1913 год — Подписанвятъ Вар
ненски Град. Кметъ, понеже забелезахъ, че
на всекжде изъ града продажбата на раз
ни стоки, съестви предмети и др. става не
на официалния български езикъ, а на чуждъ
и че, ако това се остави да продължава и
за въ бждаще, здЬ ще атестира нашите на
ционални чувства и стремежи, на основа
ние чл. 64 отъ закона за гр реките общ ни,
Заповъдваиъ:
За напрелъ строго забраняв.чмъ про
дажбите изъ града и околностите му, на
разио ъ, на сергия н пр., да става на чуждъ
езикъ, освенъ на официалния Бълг. езикъ-

ОБЯВЛЕНИЕ Л а 11229. Варна 2 ноем
ври 1913 год — На много места изъ града
общината е поставила отдавна бордюрните камани я до сега гражданите имеюща имоти на
тия места не ех направили тротуарите. Поканватъ ее всички Варненски граждани предъ
имотите, на които ех поставени бордюрните
капани да направятъ тротуарите си съгласно
чд. 72 алинея II отъ закона за благоустрой
ството по определения отъ общината тяпъ и
подъ нейния контролъ.
За да се получи едно общо хармонично
впечатление огь тия тротуари общината дава
за упътване на гражданите следните дани:
1) Подъ плочите ще требва да се поставя
добре траибованъ еа;няъ 10 с. м. дебелъ слой
бетонъ ь% съставъ 1;3:5. 2) Надъ тоя бетоновъ слой ще требва да се постави единъ
слой дебелъ 11/ 2 - 2 е. м циментовъ растворъ
1:2 отъ Портлански беочински цаментъ. 3)
На тоя циментовъ разтворъ ще се поставятъ
машинни пресована четвъртити циментови плочи
дебели 4 е. н. широки и дълги по 31 с. я .
м 4) Надъ плочите трйбва да се налее рЬдъкъ циментовъ разтворъ 1:1 за да напълва
окончателно фугите яежду плвчит*.

Нарушителите на тая ми заповедъ ще
се навазвать съ глоба отъ 5—50 лв, съг
ласно чл 72 отъ закона за града общини.
Възлагамъ на всичка длъжностни лица
въ общината и подиц. органи па града, да
следятъ за точното изпълнение на настоя
щата мп заповЬдь. Цротивъ нарушителите
й да съставятъ актове, които да ми представятъ за налагане наказание.
На тая ма заповедъ да се даде найголема гласность, като преиисъ отъ нея се
съобщя па всички лица до които се отнася,
за да следятъ за изпълнението 8.
НапрЬчняя накяонъ на тротуара ще
Преаиси отъ същата да се изпратятъ
бъде
2%.
на г-яа Окр. Управитель н на Варн. На>
0са4яъ това вс4ко9 гражданянъ, прЬдж
цаонално и Културно Дружество за сведение.
да започне самъ или по изричната покана на
Кметъ: (подп.) А. Ваеилевъ.
общината, да пра» тротуарите требва еъ
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заявление да съобщи въ Технич. Отделение
ори общината, че ще започне направата на
тротуара за да може своевременно да с» по
стави контрола отъ Технич. Отделение.
Предупреждавате се Варненските граж
дани, че ако те не се съобразяватъ съ това
обявление на нарушителите ще се еъетавятъ
подлежнвте актове за налагане законното на
казание и тротуарите ще бхдатъ развалени
н направени на ново отъ общината за гЬхна
сметка съгл. чл. 72 алинея IV отъ Закона
за Благоустройството.
Кметъ: А, Василиевъ
Н-къ на Техн. Ойд*ление
Инженеръ; С. Саламуровъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 10856. Варна, 28 ок
томври 1913 год.—Обявява се, че на 7 деке
мври т. г. въ кметството ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция доставката разни про
дукти за общинската болница „П. Николовъ"
за време отъ 1 януари до 31 декември 1914
година.
Приблизителна стойность 4000 лева.
Залогъ 200 лева въ банково удостове
рение.
Търгътъ се открива въ 4 часа и прие
мане предложенията става до 5 часа сд4дъ
обедъ.
ОБЯВЛЕНИЕ Д б 11825. Варна 11 ноем
ври 1913 год. — Варненско градско общин
ско управление — отделение архитектурно,
обявява иестенъ конкурсъ, между архитектите
живущи въ царство България, за изработване
проектъ на Варненската Градско-Общинсиа и Адмиииетративно-Сядебна Палата,
въ гр. Варна, еъглаено програмата, съ при
дожения кънъ нея еписъкъ на помещенията,
удобрени отъ министерството на обществените
сгради, патеща и благоустройството и приети
«тъ варненския общинска съветъ, които се
изпращат* на желающвте г-да конкурента
при поискване.
Срока на конкурса а 15 февруари 1914
година.
Бкетъ: Ад. Василиевъ
Градски Архитактъ: А. Леондиевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 11874. Варна 12 ноем
ври 1913 год.—Обявява се, че на ^декем

Отр. 19

ври т. г. въ кметството ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция доставка разни строи
телни материали за общината презъ 1914
година.
Приблизителна стойность 6500 лева.
Залогъ 325 лева въ банково удостове
рение
Търгътъ се открива въ 9 часа и прие
мане предложенията става до 10 часа сутрнпьта.
ОБЯВЛЕНИЕ >« 11875. Варна 12 ноем
ври 1913 год. — Обявява се че на 16 де
кември т. г. въ кметството ще се произведе
търгъ съ тайна гонкуренция за доставка разни
материали, инструменти и пр. за общаната презъ 1914 година
Приблизителна стойность 6000 лева.
Залогъ оОО лева въ банково удостове
рение
. • - .
Търгътъ се открива въ 10 часа и прие
мане предложенията стаза до 11 часа сутриньта.
ОБЯВЛЕНИЕ М 11876 Варна 12 ноем
ври 1913 год. — Обявява се, че на 16 де
кември т. г. въ каетството ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция отдаването на
закупувачъ събиране общинския пряходъ „сер
гия за време отъ 1 януари до 31 декември
1914 година.
Приблизителна стойность 22,000 лева.
Залогъ 1100 лева въ бапково удостове
рение.
Търгътъ се открива въ 3 часа и привнанв предложенията става до 4 часа вдедъ
обедъ.
Търгътъ се открива въ 3 чаеа н прие
мане предложенията става до 4 часа следъ
обедъ.
ОБЯВЛЕНИЕ М 11877. Варна 12 ноем
ври 1913 год.—Обявява се, че на 16 декем
ври т. г. въ кметството ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция отдаването на закупу
вачъ събиране . т а к с и т е отъ тухларници,
варници и керемидарнйци-* за време отъ
1 януари 1914 год. до 31 декември 1916 год.
Приблизителна годишна втойноеть 600О
лева.
Залогъ 300 лева въ банково удостове
рение.

Стр. 20

Варненски Общински Вестникъ

Търгътъ се открива въ 4 часа и прие
мане предложенията става до 5 часа слйдъ
обедъ.
ОБЯВЛЕНИЕ Л? П878. Варна 12 ноем
ври 1913 год. — Обявява се, че на 17 де.
кември т. г. въ 9 часа сутриньта въ кмет
ството ще се произведе търгъ съ явна копкуреиция доставката на 60 тона Английски
камъни вжглища кардиоъ буци за об
щината.
Приблизителна стойноеть 4200 лева.
Залогъ 210 лева въ банково удостове
рение,
ОБЯВЛЕНИЕ № 11879. Варна 12 ноем
ври 1913 година.—Обявява се, че на 17 де
кември т. г. въ 10 часа сутриньта въ кмет
ството ще се произведе търгъ еъ явна кон
куренция отдаването на предприемачъ под
вързването на разни общински и библио
течни книжа презъ 1914 година
Приблизителна стойпость 1000 лева.
Залогъ 60 лева въ банково удостове
рение.
ОБЯВЛЕНИЕ М 11309 гр. Варна 4
Носмлри 1У13 год - Варненското Град
ско Общинско Управление обявява на из
бьрателше отъ гр. Варна, че съгласно Указа
Л 245, отъ 23 Септември 1913 годива, на
24 Ноемврий т. год., ще се произведатъ
избори, за избиране деветь Народни Представители, отъ колепята (Варненски Окр.)
за XVI Обикновевно Народно Събрание
(чл. 83 отъ Изб. Законъ).
Помещенията въ които ще гласоподаватъ избирателите отъ града Варна, съг
ласно решенията на Общин. Съветъ Л й 528
отъ 31 Октомври т. г., еж следните;
1) И.зб1 рателите отъ първа секция,
ще гласоподавнть въ училището »Св. Климентъ", въ II участъкъ, ул. „Паръ Борисъ-.
2) Избирателите отъ втора секция, ще
гдасоподаватъ въ училището „Сулвяи" въ
II участъкъ; ул. Сливница.
3) Избирателите отъ трета секция, ще
гдасоподаватъ, въ училището „Князъ Борисъ, въ II участъкъ; ул. .Шейновска".
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4) Избирателите отъ четвърта секция,
ще гдасоподаватъ въ Еврейското училище
въ III участъкъ, на жгжла на улиците я Дебърсва" и ,.Панагюрска".
5) Избирателите отъ пета секция, ще
гдасоподаватъ въ Стопанското училище на
Д ство ,.Майка* въ III участъкъ срещу
Юнашкия салонъ ул. „Русенска".
6) Избирателите отъ шеста секция, ще
гдасоподаватъ въ учиивщето ,.К. Арабаджиевъ", въ IV уч. ул. „Стара-Цланина".
7) Избирателите отъ седма секция, ще
гдасоподаватъ въ училището „Св. Методий"
въ IV уч. ул „Владпславъ .
8) Избирателите отъ осма секция ще
гдасоподаватъ въ училището „П. Р. Славейковъ", въ Новата Циганска махала IV*
уч-къ ул „Нишка-'.
9) Избирателите отъ двета секция, ще
гдасоподаватъ въ училището „Св Сава Ангеларпй", при Църквата Ов. Петка V уч,
ул. „Търновска".
Освенъ това въ допълнение на обявле
нието Жз 10858, отъ 28 Октомврий т. г.,
явява ее на г-да гражданите избиратели, че
поради обстоятелствата, какво мнозина отъ
техъ ех променили квартирите си и не съ
съобщили въ Общинското Управление новите
си адреси, общинските агенти не ех имали
възнозшость да предадатъ на такива изби
ратели избирателните книжки.
За да се даде възможность на всичка
избиратели да получатъ избирателните си кни
жки наредено е усилено раздаване на после
дните. Ония избиратели, които въпреки това
не си получатъ книжките, поканвате се да се
явятъ въ общинското управление и ги полу
чатъ. Книжките могатъ да се взематъ до са
мата дата на избора и въ сааия день 24 —
Ноемврий т. г., за която цель и, съгласно
алинея втора на чл. 69 отъ Избирателния
Законъ, въ всекоя една избирателна секция
ще има нарочно отредени общински служащи^
за раздаване нераздадените до тогава изби
рателни книжки.
Кнетъ: А. ВАСШШЕВЪ.
Секретарь: ИВ. КОСТОВЪ.
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