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Нева видпмь, какво е извършила об
щинската управа презъ нея.
-**~ КоКатЬ^^атвамв^а-^^общи черти отчетъ за извършеното презъ",гвв-»ад,
тр$ба да изтъкнем*, че, при условията
въ които ее развива общинското самоу
правление и при разстроеното финансово
положение на нашата община, да се
иека нещо по-вече, е пресилено.
Сегашната общинска управа наследи
едно забатвчено финансово положение и
едни летящи дългове, които поглъщаха
по голяма часть оиъ общинските сред
ства, за да не остава достатъчно за за
доволяване разнородните, назрели нужди
Развиващата ех икономическа и фи
нансова криза, както и вилнеющата скопотия еднакво св отразиха и върху
творчеството на общинската управа.
При все туй, благодарение на дъл
бокото съзнание на управляющагЬ об
щината къмъ дългътъ имъ да задоводятъ
най-палежащите нужди, презъ изтеклата
година можаха да се зарегистриратъ
еледующиге работи: ^
1) Държайки добра сметка за здра
вето на граждапите,едно отъ съществените
условия за което е достатъчната и чиста
вода, общинската управа си постави за
повилитвлвнъ дългъ довършванетокаптажа
на,Аджемлвреките извори,каптиране во:
дат* при „Шокора" и пр. и по тоя
начинъ градътъ ни ще се снабди-еъ
достатьчпа, чиста и здрава вода. Въ туй
направление има да св извършва още
i то е предметъ . на обехждане и въ
блиекото бхдаще градътъ яи, особенно
новят* квартали, ще иматъ предоста
тъчна вода.
За снабдяването съ достатъчна и
Добракачеетвена вода предградието „СесъСевмвсъ*, св извърши каптажа въ „Арабъ чешмв". Това предградие се гаран
тира за дъдго време съ вода,

2) Съ своята електрическа централа
общипита се стреми да задоволи граж
данството съ електрическо оеиетление и
въ най-крайните квартали. Схщевремено
неизпуща изъ предъ видъ и възможностьта за обслужване еъ електрическа
енергия индустриалните заврдения и ра
ботилници. Въ туй отношение, чрезъ
извършения ремонть вь глектричееката
централа и чрезъ доставит* материали
ее постигнаха задоволителни ре»удтата
и днесъ услугите на електрическата цен
трала е& чувствуватъ повсеместно въ
градътъ.
3) Ёдна отъ постоянните грижи на
общин. управа е благоустройството на
улиците. Тая грижа е толкова по голЪна
колкото е по пълно съзнанието, че ули
ците и чистотата имъ е едно необходимо
условие за здравословното еъетояние на
гражданството. Оъ оскждни средства и
съ временната трудова повинность, въз
можното въ туй отношение се извърша
и отчвтъ за него гражданството е ви
дело въ миналите нвколко броя на
вестника ни.
4) Оъ огледъ на курортното зна
чение па градътъ ни, въ приморската
градина се доставиха достатъчно и удобни пейки (седалища), чрезъ които се
създадоха удобства за курортистите.
Създадоха се и условия за най-доходното
иеползване на общанекия детенъ театръ
отъ който се получиха твърде задоволи
телни приходи, независимо отъ норално
просветната му страна.
Повдигна се въпроса и се взе ста-'
новище за отчуждаването на големи про
странства частни земи между морето и
шосето за Евкспноградъ и образуване
широкъ курортенъ паркъ, съ всичките
му изисквания и удобства.
На курортната страна на градътъ
ни общинската управа държи много, като
едно отъ условията за процъвтяваве на
общаната ни, и тя нема да се спре
предъ никакви затруднения въ намере
нието си да види реализирани плановете
ей въ туй отнощение.

б) Разпебитеностьта н разграбва
нето на общин. недвижими имоти, отниманего пяъ и турянето имъ въ розположението на общината, беше единъ дългъ
на общин. управа и тя успешно го из
пълни. Достатъчно е да ее отбвл4жм
отннмането отъ бившия въ дружбашко
време члепъ па Общинската Тричлена
Комисия Пванъ Жеколъ 160 декара много
ценна и годна за зеленчукова,тчпажвна
3ejiKJ^X.3VHf.-Kt)j5s^~T04HH
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граоидъ,
1ружоав
бёше санкционирало грабежа му.
Взети с£ всички необходими мЪрп
за отнпмането на всека педя заграбена
общинска земя и оставянето й въ раз
положение на общината, за да може еахо
тя да* я стопанства и се ползува отъ нея.
6) Респектира св правото на об
щината върху отнетите й но-ввче отъ
3,000 декара земя за нуждите на Вар
ненското Пристанище и тая земя остава
на разположението на общината. Оценена
но сегашните пазарни цени на имотите
въ чертите на града, тя има етойноеть
на десятки милиона лева.
7) Нареди св едно правилно и ра
ционално експлоатиране на общинското
сечище „Фацара", отъ което яа пръвъ
пять се получава за общинската ваеа
единъ приходъ надъ мнлнонъ и/половина
лева, независимо отъ даваните безплатно
надъ хиляда тона дърва на бедните
Варненска граждапи, както горените въ-общинските учреждения н дадените за
нуждите па лозовия расадникъ материали.
8) Положиха ее достатъчно грижа
за рационалното обработване на общин
ските зеленчукова градини, чрезъ които
на гражданството се даваше доброкачеетвенъ н не ефтънь зеаенчукъ и варива
като се реализира и една сравнително
задоволителна печалба.
Нека ее запомни, че незаваенхо
отъ посещаването града отъ мнего ку
рортисти, зеленчука беше сравнително
най- ефтинъ и ако пе беше пороя който
завлече доста пространства отъ култу
рите, резултата щеше да бхде извън
редно добъръ,
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За поставянето на тия градини въ
условия по-благоприятни и за салото
гражданство, което св доволствува отъ
произведенията имъ, и за саиата общин
ска каса, се правятъ нуждните проуч
вания и целесъобразното ще бхдв въз
прието.
9) Инеталира се общинската нелнвца при пожарната команда, която об
служва нуждающите се отъ млево граждаан в дава задоволителни приходи.
10) Обработиха се чрезъ пожар
никари общински ниви и отъ тЪхъ' се
получи голяма часть отъ необходимия
фурзжъ за конете въ пожарната комапда
11) Подъ ръководството на общин
ските санитарни власти, води се системна
борба еъ появилите се заразителни бо
лести '.Коременъ тифъ" и „Скърдатина"
и не ммъ ее даде въвможность -да взематъ епидемичен* характеръ.
12) Положиха св и се полагатъ
най-големи грижи за прехраната на на
еелението и за намаление на екжпотията
за която цель се еъздаде и комиеариятъ
Отъ наредбите и отъ бюлетините на
последния гражданството о въ течение
на извършеното и това . което въ туй
отношение се върши.

че схщата сегашна, а още по вече упроетотворената работа^ да меже да се из
върши съ несравнено много по-малко
переоналъ, отъ което ще'св получи една
значителна икономия, независимо отъ
икономията въ ванцелиреки и други ма
териали.
'-'"'..
Обеджда ее. плана и за реформи
ране на деловодството г канцеларски
редъ въ общинското управление, комби
нирането на сродните" служби, спестя
ването на канцелароки и други матери
али и намаляване иаслужащия переоналъ,
което ще даде за преледетвие значителни
икономии
V
Стъкменаг^е' една реформа въ по
жарната команда, като отъ нея се отнеме
домакинската часть и й се* възложи само
етроввата служба. Нейната домакинска
часть, както и всички потребности за
службите въ общината, оевенъ ^за оная
предприятия, които, ще се поставят* на
автономни начала, тце ее съсредоточат*
въ домакинството, което ще се реформира
и нагоди така, че да бяде домакинство
въ истинската енисъль-на тая дума.
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Отъ съвокупнигв социални злини, конто се явиха, като последици
отъ преживените войни, беднотнята
нарастна и завладя мнозинството гра
ждани, за подпомагането на които об
щината требва да полага грижи
Вчерашния заможенъ човекъ,
който не се е нуждаялъ отъ ничия
помощь, днесъ, подъ тяжестьта на
общественнигв бедствия, е обеднялъ
и нуждата го вара да протегне ржка
за помощь къмъ общината си.
Критерий sa определяне изстинското материялно положение на даде
но лице или домакинство нема; но при
в/io това, съставянето списъка на Вар
ненските граждани, които биха има
ли .основание,'да се ползуватъ отъ
помошигв на общината — паризяд,
или въ натура: дърва за горене, зеленчукъ. варива, лекарства и пр. се
наложи^
„ ' '
Въ заседанието си на 12 Ноемв.
м. 1924 г. общинския съветъ се за
нима съ този въпросъ и отреди една
комисия отъ общ съветници за да
провери списъците на общината sa
бедните Варненски граждани и за опредедяне базата за правото на веч
ность. Комисията е извършила своята
работа и на 11 м декемврий е прие
ла следующия -,.:,•"

16) Не веднажъ общ. управа се е
занимавала съ консолидираните и летящи
дългове на общината, които по естество
Всичко, което е въ дългъ в права в размери ех достигнали колосални ци
на общинската управа за продоволствието фри и за уредбата на коите се изискватъ
на населението й за борба съ свопотията големи грижи и дирене и изнаяиране
тя то правп и що го прави съ пълното подходвщи" «редетеа, едни отъ които ще
съзнание на дългътъ си да се облекчи бждатъ проектираните и възможни ико
до колкото ее може, тежкото положение номии.
. \
на гражданството.
Заздравявало на финансовото по
ЙармйоТЭг-SStro отъ година ложение на общид^та е. една отъ__най4^"
_.
ДРОТОКОЛЪ
. год... с з а О Т п в .
^ и д А ,v j . Тьльйгв иГ"най-важните задачи на об
ненсви граждани, които нахиратъ добри шинеката управа Послдената съзнава, а
Днесъ 11 декемврий 1924 год.
СМЕТКИ въ него, наложи дългъ на общ. и всеки други ще го признае, че безъ въ гр. Варна, комисията, назначена
управа да се погрижи и чрезъ произ заздравено финансово положение на об отъ Варненския градско общински съ
водството на общинския лозовъ разсад щината, никакво творчество, никакво за ветъ съ решение № 227 отъ 12 ,ноник* да даде възможноеть ла лозарите доволяване ни назрелите и крещящи емврий т. г. въ съставъ: общинските
да GO снабдяватъ съ ефтини лозови аме нужди не е възможно.
съветници; Кр. Петковъ, Д-ръ II. Ранрикански пръчки и съ облагородени и
Отъ тази гледна точка е и стрем ковъ и Коста Стоян о въ, за проверя
вкоренени лози отъ всЪкакви сортове лението на общинската управа за реа- ване списъците на общината sa бед
грозде. Въ туй отношение се постигнаха ленъ бюджетъ на общината, който, като ните Варненски граждани и за опре
много добри резолтати, които добре cs задоволява най-наежщните нужди, да не деляне базата за правото на бедностьоценени отъ Варненските лозари, за да приключва^ упражнението си съ пакостно се събра въ общинското управление
неотрвчатъ услугата на общината въ разразилите ех върху финансовото по подъ председателството на пом. Кме
снабдяването ммъ еъ достатъчно и ефтенъ ложение за неколко години дефицити.
та Б. Басановъ и при участието на
лововъ материалъ.
Този е въ общи штрихи актива на началника на бюрото за социални
При това и материалните придо общинската.управа за изтеклата 1924 г. грижи и анкети Ст. Георгиевъ, при
бивки на общината отъ продуктпвноетьта и като се има предъ видъ, че сегашната ступи къмъ изпълнение на възложе
на лозовия й равсадаикъ, ся задоволи общинска управа, въ лицето па общин ната и задача.
телни.
сиия си съветъ в постояното присътствие
Комисията следъ прочитане док
е конституирана,. едва преди неколко лада на началника на бюрото за со
14) Доста усилия се положиха за
месеца и че до тогава общинската три
циални грижи и анкети № 25 отъ 31
~ подобрение на финансовото положение на
членна комисия не & могла да извършва октомврий т г., вх № 34012, и следъ
общината и, благодарение на авторитета
много работи отъ компетентность на об обстойна размена на мисли,
и доверието, на които ее радватъ наче
щинския схветъ, позволена ни е конста
лостоящите на общ. управа лица предъ
тацията, че старата 1924 г. се изпраща
РЕШИ: V
респективните места, постигнаха се за
съ сравнително задоволителен* автивъ
доволителни резолтати и, като се работи
" 1. Одобрява препоручения въ ноотъ страна на управниците на общината.
въ туй направление, обладава ни надеж
менатия докладъ планъ за установя
Нека пожелаемъ, щото настъпващата^ ване правото за ползуване отъ обще
дата! че въ по-блиеко или въ по-далечно
1926
г. да бхде по честита за общин ствени подпомагания по бедность и за
бждаще, едно подобрение на финансо
ските
ни управници и да ги награди съставяне новъ списъкъ на бедните
вото положение на общината ни ще се
еъ
единъ*отличенъ
и похваленъ актввъ. членове на общината и препоръчва
постигне.
- Длъжимъ на край да отбележимъ и приложението на тоя пданъ.
15) Въ връзска еъ желателното похвалната хармония между г. г. общин.
подобрение на финансовото положение на съветница отъ разните партийни лагери
2. Бедните членове на общината
общината ни е предприетата реформа по животрепещущнте общински въпроси да се разделять на три категории,
въ финансовото управление, която цели: и техната примерна заинтересованость съобразно семейното и материалното
а) упростотворяване счетоводството и и загриженость въ изнанирането .най* имъ положение и съобразно подпома
улесняване гражданството при изплащане рационалните начини и средства зи раз ган ията, отъ които ще иматъ право
на задълженията му къмъ общинската решаването на трудните общински про да св ползуватъ, както следва.
каса; и б) комбинирането службите така, блеми
1-ва КАТЕГОРИЯ. Семейства,
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които ще иматъ право да ео ползу ватъ отъ всички видово подпомага
ния: парични помощи, безплатна ме
дицинска помощь въ общински ле
чебни заведения и по к&щята:
безплатни лйкрства отъ общинската
аптека; безплатна акушерска и друга
специална медицинска помощь; без
платни дърва и други продукти; без
платни учебници и учебни пособия;
безплатни обуки и облекло; безплатно
мйето за гробъ и безплатна катафал
ка за покойници/ безплатно лекува
не въ държавни болници и санатори
уми; освобождаване отъ училищни
такси; освобождаване отъ садебни
разноски; дърва и други продукти
срещу заплащане съ намалени цени;
а други подпомагавня, каквит*/ зако
ните предвиждатъ, или каквито об
щинския съветъ би предвиделъ.
Въ тая категория подпадать се
мейства, които не иритежаватъ ни
какви недвижими имоти, освенъ s&ща иа стойность до 50000 лв. по па
зарна цена, и на' които всичките до
ходи не надминаватъ годиЛшо следни
те размери:
L-по членно" ^семейство
2 ву
„ ..
3-й

4-ри
Ь-хо

я
.

я

• • •„

4&00 лв,
8500
— 12000

— 15000
— 18000
— 21000
— 24000

6-то
>
7 и повече
И-а КАТЕГОРИЯ Семейства,
които ще иматъ право да се ползу ватъ отъ всички видове подпомага
ния, отъ каквито се ползуватъ тия
отъ първа категория, съ исключение
на следните парични помощи: безп
латни дърва и други про/укти; а отъ
катафалка за покойници ще се пол
зуватъ безпдатао само въ размйръ на
половината отъ определената общин
ска такса.
Въ тая категория подпадатъ се
мейства, които не притежаватъ ни
какви недвижими имоти, освенъ к&ща на стойность до 65000 лв. по па
зарна цена и яа които всичките до
ходи не надминаватъ годишно след
ните размери:

зарна цена и на които веичкитв до
ходи не надминаватъ годишно следни
те размери:
1 членно семейство 2
„
,.
_
3
„
_.
4
„
„
_
5 •„ u
„•.
—
6 \. ,
;
.(
7, повече ; вл
—

7500
Н500
21000
27000
33000
39000
42500

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

•
ВАВЕЛДЖКА 1-ва: Когато н*
кое семейство подпада по доходъ въ
една — по висока — категория, а по
имотно състояние (кдлца) — въ друга
по низка категория, тогава катего
рията му се определя по следния
н'ачивъ: •

—
в
. - • • ' » • • —
—
7 и повече ,
'••-,.;

26500 ,
30000 „
32000 ,

ЛП-а КАТЕГ0РИЯ. Семейства,
които ще иматъ право да сэ ползу
ватъ отъ всички видове подпомагания,
отъ каквито се ползуватъ тия отъ
първа категория, съ исключение на
следните: парични помощи, безплатни
лекарства" отъ общинската аптека;
безплатни . дърва и други продукти;
безплатни учебници в учебни посо
бия; безплатни обувки и облекло; без. платна катафалка.
Въ тая категория подпадатъ се
мейства, които не притежаватъ ни
какви недвижими имоти, освенъ к&ща на стойность до 80000 лв. по па-

По доходъ подпала въ I ва категория,
а по имотно състояние (клща) въ
Ш-та категория. Половината ва раз
ликата между 80000 лв. и 60000 лв.
е 15000 лв. Разликата между 66000
лв и 50000 лв е 16000 лз. Числото
16000 лв (второто) е но-големо отъ
числото 15000 лв. (първото). Следо
вателно, семейството ще се постави
въ по-низката категория, въ която
подпада по имотното сп състояние
(к&щата) т. е. въ Ш-та категория.
Изобщо, когато едно семейство
по доходъ подпада въ I-ва категория,
а по имотно състояние (к&ща) въ
Ш-а категория, всекога следва да
се поставя въ Ш-та катеюрия

ЗАБЕЛЕЖКА — II ра: При усНамира се, първо, каква е поло тановаване годишния доходъ на семей
вината отъ разликата между предви ство, което живее въ собствена кждените максимални стойности на къ ща, наемната стойностъ на к&щата
щите за двете категории. Следъ това нема да се включва въ дохода, а ще
се намира разликата между етойно- се включва само наемъгь, който се
стьта на -к&щата на семейство и пред мейството получава отъ наематели,
видената максимална стойность па кл,- ако такива жпвеятъ въ с&щата к«&ща.
щата за категорията, въ която семей
Настоящпятъ протоколъ подложи
ството подпада но дохода си. Гледа на одобрение отъ Варненск* Градско
ее следъ туй, .кое' отъ получените Общински Съветъ.
две числа е по-големо: половината
Въ заседанието си ва 22 минаотъ разликата между предвидените
максиаахь-ь- ггл%ности на кжщите за лпй Декември проколъ № 32, реше
двете категории, или разликата меж ние № 258, Общ Съветъ прие гор
ду стойиостьта на к&щата па семей кия протоколъ, въ духътъ на който
ството и предвидената максимална ще с1г-г&ставятъ списъците на бед
стойность в а к&щата sa категорията, ните Варн'еп^ЗЛ^раждани и по тоя
въ която семейството подпада по до начинъ за съ бадай^Щв наступи
хода си. Ако е по големо първото една по голема оправйадивость*—Ё£1
число, семейството се поставя въ по- даване покощп отъ общината на бед
високата категория, въ която подпа ните нейни граждани.
да по дохода си, а, ако е по-големо
второто число, семейството се поста
вя въ по низката категория, въ коя
то подпада по имотното сп състоя
ние (къщата)

Примеръ I-вв. Семейство отъ 4
члена има годишенъ доходъ 14000
лева и кжлца на стойность 56000 лв.
По доходъ цопода въ I-ва категория,
а по имотно състояние (к&ща) - въ
II ра категория. Половината на раз
ликата между 65000 лв. и 50000 лв.
е 7500 лв. Разликата между 56000 л.
и 60000 лв, е 6000 лв. Числото 75000
лв (първото) е по голямо отъ числото
6000 лв.
1 члено семейство —
6000 лв. ^второто). Следователно, се
—
11500
,
2 .»
я
мейството ще се постави въ повйсо
-— 16500 ,
3
я '"
Я
ката категория, въ която попада по
— 21000 „
I V.
* '• »
дохода си, т.е. въ I-ва категория
5
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Културното тържество въ
i Дджемлеръ.

Преда да ее започне каптажа на
пзворнагв води при ^. Аджемлеръ — 12
кил. еекерно отъ Варна, мджду Варнен
ската и Аджемлерската общини св пое
твгна споразумение и се сключи договор*,
по силата на който Варнвпеката община
като компенсация за чодит* ва Аджемлерцп, оть изворите, наречени „июхлюза"
конто ше ее вкаратъ въ общвя градски
водопроводъ отъ каптажите на изворите
наречени гхарали дере", ще направи
въ селото Ахжемдеръ 3 чешки, за които
отъ схщитЬ извори ще се отдели доста
тъчно вода.
Лоши и неразбрана хора при упра
влението па дружбашат*, — раздухващи
умрлзата между града и селото, 6txa
настроили Аджемдерци да не даватъ во
дите си п да денонсирагь сключения до t
говоръ. По този поводъ се водиха ДЪЛГЕ,
препирни до като наетхпи огре»вениегс!
и съзнанието, че отъ тъй постигнатото;
споразумение, Аджемлерци, освенъ «it
нематт. никаква загуба, но безъ да ора-|
вятъ каквито и да било разпоеки, енаб-:
дява св селото инъ съ три н еъ вщ
билна чиста и здрава вода чешми, отт
която тЬ могатъ да правятъ колкото i
каквито искатъ разклонения.

Примеръ П-ри: Семейство отъ 5
члена и.\.а годишенъ доходъ 20000 лв
и к&ща на стнйность 73000 лв По
доходъ подпада въ II ра категория, а
по имотно състояние (к*ща) въ III-та
категория. Половината на разликата
между 80000 лв. и 65000 лв. е 7500
лв. Разликата между 72000 лева п
65000 лв е 8000 лв. #ис. 8000 лв.
(второто) е поголемо отъ чие. 7500 лв.
(първото) Следователно, семейст ще се.
постави въ по-низката категория въ
която подпада по имотното си със
тояние (кдицата) т. е. въ Ш та кате
гория.
Цримеръ Ш-ти: Семейство отъ
Въ изпълнения ва поетото си за
8 члена има годишенъ доходъ 24000
лв. и к&ща на стойность 66000 лв. дължение Варненската община посгрог
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тия три чешми н въ Неделя, на 4 того обществотор-показватъ една все по-увепри едно задушевно тържеетво, кмета на личаааща со коянлЕцираность и разнооб
гр. Варна, придружесъ отъ помощници разие, която зависи но малко иди иовече
т е ей, неколко отъ общинекит11 съвет отъ вндивидуялитета на обществ, факто
ници, въ првсътствяето на окр. управи
ри п отъ техните субективна подбуждетеля Г 0 . Дончеаъ, председателя на ' ния и действия: И кко всиаке да обобпост. Еомесия Г. М Ноятжиевъ, Варнен { щигь или - подложпаъ на язучване тия
скиа окол. началникъ Хаджиевъ Варп. | проявят на общестзегшятъ творчески'и'
народенг нредставитоль г. Р Васплевъ I обакповенъ животу то в ъ ) тоя случай
и никои Варнея. граждани. предаде че | статистиката, чрезъ.^нейнме методи,св:
шмите на Аджеялерзката общинска управа. i явява единственной): 'средство за .постиТържествения актъ, при който стана i гапе цельта - Не гьй к а т пае не ножемъ
предаването на чешнвтЬ въ бликналата | да анализираме и групираме" всичка отвледъ предаването имь часта кристална i делни проявления и случаи, поради раз
вода, пра който актъ беше се стекло нообразието на, харапг^ернит* нм'Ь свой
зспчкото население отъ селото, в дър- ства и нътрещап взаимоотношения, то
каните по тозя случай речи, регистри- : не остава,-, нищо друго на статистиката,
раха една отъ редкит* задушевности и I освен'ъда класифицира тия прояви и слу
доказаха, че при взаияно разбирателство чаи, споредъ общите -имъ външни, харак
1вжду града н селото, винаги ноже да терни признаци, на група, които,-данатъ
Jiia само взаимна ползи. Резолтатите една цифрова представа за техните ка
»тъ споразумрнвето между гр. Варна а чества и взаимоотношения
": Ж '
юлото Аджемлеръ, тъй сърдечно чест
•.увани на 4 того,, доказватъ. по единъ
Статистиката датира
много от
>езсаоренъ начинъ, че- грцда н селото давна. Първите статистическа наблюде
шкога не еж били неприятели, въ нужда ния ех направени" въ Егппетъ презъ
(заимно еж св подпомагали и, като се 3 0 5 0 гол пр Хр при организиране стро
:ледва СЛШЙЯ начинъ на доброволно cuo- ежите на пирамидите. Въ китайската им
>азумяване по животрепещущите въпроси перия първите преброявания ех станали
>адвали с* ее на икономически и кул
още презъ 2300,год.^пр. Хр. Споредъ
урни придобивка, каквито еъ враждебни третата глава отъ четвъртата книга.на
Моисея, е станало пребх
инотения не ногатъ да се добиватъ.
ите,
№№*^~с*~а~^*~А?РШ*1 - -. '~&~ьгУв
Специално за селото Адженлеръ T B S J - ^ Y " * * ^ ^ 1 ^ 6 изведени-отъ него изъ
гитацви можаха да осуетят1
кото добро
полезно за салото
.)ДНО
влото немащв^деление дело и
три чещяи,
СЪЧ
^"«иста н отсраняваща вевкякви зарази
вода, безъ която селото ежегодно, кактовъ речтьта си едвиъ отъ селските първенаа заяви, е давало по 3 0 — 4 0
человека жертва отъ нечистата вода.

ШЩМ

Ш,

Д-ръ Маркъ В. Попповъ

Значението яа статистиката
за грошнтЪ общини.
I.
Статистиката е изразеното въ точно
опрвделеди цифрови величини изложение
за състоянието в проявит* на обществе
ните маса, доколкото т е могатъ да св
наблюдаватъ.
Или еъ други дуни, статистиката е
средство за цифровото констатиране на
ваконягЬ и произлизащите отъ тЬхъ про
мени на общественото прогресивно раз
витие
Въ по-шврекъ смисъль на думата,
ивдъ статистика разбираме всички сведе
ния върху състоянието или промените
на общеетвеннитб маси, които наблюде
ния почиватъ върву обстоятелството, че
наблюдаваните случав, подъ абстрахира
не на технятб разнообразности, ее иодвеждатъ подъ групи, имащи повече об
щв характерни свойства и отличия,
Отделните случаи на общ. животъ,
паралелно съ прогресивното развитие на

ЕГИПбТЪ.

Презъ времето на рнмекиятъ имцвраторъ Сервий Тулий всеки "граждаявнъ е
билъ заста венъ лично да ее яви предъ це
нзора а даде точни описания за имотното си
й семейно" състояние възъ основа на което
еж били определяни данъците. Отъ све
тото писание знаемъ, че Витлеемъ стана
родно место на Спасителя, понеже сиоредъ декрета ва ваператоръ Авгуетъ,
таяъ требваше да се яви еветото семей
ство в бжда записано въ листите на на
селението.
'
Добре развита статистика ех имали
и арабите.
.
Изобщо виждаме, че началото на
статистиката требва да търсимъ още у
древните народи.
Презъ средпкте пекове статистиката
не показва, особенно рмзвитие, даже на
мираме една назадничавость. Това се
дължи на обстоятелството, че държавна
та» разпокъсапость, съ която се отличаватъ вредните векове, е много по-малко ;
пригодна за широки соцаадни наблюде ,
дения, отколкото Цбнтрдлигтпчнатв тен
денция на една светскачияперия. Само
Карлъ .Великой има малко заслуги въ
това отношение,
понеже
нареждаше
да се" съетавятъ '..'точни описания на
имотите на духовната и светска аристо
крациа. Нуждата отъ приблизително опоз
наване на населението аосредствомъ епецмални наблюдения св появява едва покъсно, въ ^ д е д н и т е градска общини*
Постепенно се създадоха граждански ли-
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стя, данъчни книги, кадастрови распи
сания. и пр.
Съ развитието на държавата интерееътъ за социално наблюдение на об
ществените нроменп и техното цифрено
констатиране, израстна извънредно много.
йнтвресътъ на учените къмъ новозараждащата се наука бе колосаленъ. Отъ ка
тедрите на университетите се заговори
зв тая нова наука, наречена тогава ..на
ука за систематичното описание на дър
жавата'. Голеиъ тласъкъ въ това на
правление даде пеасниятъ професоръ
Ахенвалъ, който четеше въ Гьоттпнгенъ
своите лекции върху „Чудесата на дър
жавата'. - Споредъ него статистиката е
едно държавно искуство за ебясняване
чудесиите па държавная организъмъ и
функции. На тая универеитётека" стат.
въ Германия ее противопоставиха ан
глийските учени, които нарекоха статиетиката „политичесйа аритметика", която
по средство аъ .-ча слаД се стараеше да изучва
пронените|й ; ^ъ
ебществениятъ
жавотъ- - '. , ySlzY--: •••-•'
Въ най ново време учените пречис
тиха всичка разногласия относително на
званието и назначението на тази наука
и се
"ЙЙШйотб й на^ие „статистика* съ следните главни
назначения:
.:••
1) Подъ статистика се разбира ци
фровото наблюдение и предаване на об
ществените промени.
^
2) Статистиката има за цель не «а»
мо да констатира фактите, но и да тър
си една законность и поеледователность
въ обществените явления.;
3) Статистиката не требва да слу
жи само на държавата, а схщо така и
на науката и на .обществото.
Въ днешно време нуждата отъ. ста
тистически информации въ облаетьта на
обществениятъ и държавенъ животъ е
извънредно годена. По рано статистика
та беше изключително право на държа
вата. Специални административни бюра
изработваха статистическите наблюдения
зз нуждите на държавата, но; резултатите оставаха въ строга тайна. Най мно
го бе позволено на частйа учени да надзърватъ еегиз-тогизъ въ книгите на
статистическите бюра. ,
Това обаче изчезна, когато консти
туционното държавно управление тури
край на произволите на ancien r e g i m e /
Царзаивнтите започнаха да изискватъ
сметка отъ правителствените и админи
стративни органи за техните действия.
Съ усъвършенствуването на функциите
на управителните органи.въ държавата.
органите на статистисата се отделять
постепенно отъ тия на общата админи
страция. Първа-държава въ Европа, коя
то създаде специална и самостоятелна
статистическа, е Швеция.
Най-големо значение и приложение
статистиката намира въ държавното уп
равление и законодателството. Не нанраздно казва немскиятъ ученъ Хилде
брандъ, че „статистиката води книги за
действията и състоянието на държавата,
става вврне огледало на собствениятъ й
животъ и петочпикъ на нейното самосъ
знание. Да, тя е нейната съвекь и про-
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бенъ камъкъ за всеки актъ на нейното
законодателство и упривдвние
II.
Задачата и обема на тая статия пв
поавояяватъ да се впущаме въ подробноств" относително техниката на етатис
тиката, затова ние ще се епремь по-по
дробно върху статистиката на обществе
ните саиоуправителни еденици, отъ кои
то гридсквтЬ общини представлявате найголенъ интересъ за насъ.
Дейноетьта на общините при статиэтичните изследвания се свежда глав
н о къмъ два вида:
А) Най напред» общините ех длъж
ни Дй, поиагатъ при държавните етатв>
этячеееи изследвания. Те указватъ своя
та помощь въ подведомствените имъ ра
йони въ следните главна случаи: при
преброявапе на населението, на занаяти
те, ва занаятчийските заведения, при
преброяването на добитъка-и ир., Въ об
щини, -гдето има развита•статистична
.служба, тия функции се изпълняватъ отъ
нейните органи, като пьрвоначалните
данни се изпращатъ за окончателна об
работка на централната Дирекция.
2) Най-важната дейность на общин
ската статистика е водената отъ тЬхъ
самостоятелна статистика^ особенно г»£2
градските общини; Тукъ т ! втГдятъ и
и!Готовяватъ етатистика по собственна,
самостоятелна инициатива за нуждуте на
нехното управление.
Главните видове етатистики, които
всека градска община требва да води,
еж-следните:
--•-.-•--••...
I. Констатиране движението на на
селение.
II. Социална и економическа стати
стика.
III. Финансова статистика. '
1Y. Морална статистика.
7 . Статистика на народно образо
вание.
Бие ще разгледаме на кдсо всеки
единъ отъ тия отдели.

I. Статистика за движението на
населението.
Една отъ най-важните задачи на
общинската статистика се състои въ да
ване точни цифрови данни за състояние
то на населението. Споредъ това стати
стиката на населението се разделя на;
1) Състояние на населението.
2) Движение на населението.
Състоянието на населението може
да се конетатира или индиректно чрезъ
приблизителни оценки или направо поередствомъ преброявания на населението.
Тая функция е повече такава на дър
жавната статистика и общинската се явя
ва тукъ само като спомагатедвнъ факторъ.
По-важна е статистиката за движе
нието на населението. Тя се разделяна
следните видове;
1) Статистика на женндбите.
2) Статистика на ражданията
3) Статистика на умиранията.
4) Статистика на преселванията и
изселваният*.
Споредъ нашит* граждански закони,
първите три случая се вписватъ въ ре

гистрите * за гражданского еъстаяние и
тЬ еж, които ни давать първоначалниятъ
матераалъ за статистическите изслед
вания.
#
-. Пролените на населението ех огъ
иного.-големъ интересъ и нека гя раз
гледаме накратко по отделно.
Цифрата на женндбите показна ед
на чувствителность доета годема относи
телно политическите и економическите
конюктури. Всека еконоявческа депресия,
неплодородие, войни или безработица наналяватъ значително охотата и възножноетьта за женидба.
Цифрите на ражданията иматъ сжщо важно значение. Доказано е, че у "ситочните народи раждаемостьта е много
по-голема, отколкото у западните. Кол
кото по-ниска е културата, толкова поголемо е числото на ражданията. Това
странно обстоятелство издига проблемата
за увеличение на раждаемостьта, която
проблема Днесь интересува най живо не
само економистите и статистиците, но и
ржководящате държавници въ иного ев
ропейски страни, защото ясно е, че безъ
единъ постоявенъ здравъ притокъ на
нови силя, никога не може да се очаква
сила и напредъкъ за държавата.
- Въ т^сна свръзка съ раждаемостьта
х
стой\цифрата на смъртностьта. -Чрезъ
статиНаката най^добре могатъ да се изтъкнатъ ония"" услаш!, които по различенъ начинъ увеличаватъ и5п наналяватъ
смъртностьта, като по"този начинъ даваТЬ
директивите^? съответните общественна
и административни мерки.
Естествено, смъртностьта на хората
въ- разните възрасти св влияе отъ раз
ни условия /Така напр. за пеленачетата
важатъ главно две условия: социалното
положение и условията, въ които живеятъ родителите и детето и второ-начина на откърмването. За по големите
възрасти меродавните фактори за причи
ните на смъртностьта се криятъ въ хи
гиеничните условия,занаят0те, животътъ,
телесното състояние и пр. на хората.
Статистиката за преселванията и изселванията има сжщо така много важно
значение за градските общини, тъй като
по нея най добре^се узнава за увеличе
нието нли намалението на градовете, как. то и се изучватъ причините за това. Тя
се разделя на статистика за разместване
населението въ отделните части на дър
жавата и етатис. за разместване насе
лението извънъ границите на държавата.

II. Социална и отопанствена
етатистика.
Сяоредъ целите, които си поставя,
тая статистика се дели на:
,
1) Аграрна статистика — Ней
ната задача е да исследва всички данни,
отнасящи се до еетественнате етопанствении и правни условия за използуване
на земята. Тукъ се констатират» сжщо
условията за водене на земледелските ра
боти, състоянието на жетвите, добитъ
ка и up.

2) Занаятчийска статистика —
подъ занаятчийска статистика разбираме
изразените въ цифри занаятчийски за
ведения, гдето св изработват* материа
лите, вядътъ на занаятите, числото на
ангажираните въ работата работници и пр.
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5) Търговска статистика.
Тя се състои въ цифровото изразя
ване на вносътъ, износътъ и преминава
нето на търговските стоки презъ грани
ците на градската община. Особенно ва
жно значение има тази етатистика за гра
дове, които ех центъръ на оживена тър
говия (панаири, приетанища и пр.).

4) Санитарна статистика.
Нейната задача се състои в* това,
да даде точни сведения за санитарното
еъетояние на общината както н да по
сочи подобренията, нуждни да св направятъ за подобрението на санитарните
условия.

5) Статистика на съобщителните
средства.
а) Сухопжтни средства.
Отноеателно железниците, за общин
ските' статистики иматъ значение само
локалните железници издържани отъ
техъ и намиращи се въ района на об
щината. Повече отъ интересъ тукъ еж
нардюденията за строежите и подържа
нето па обикновените пжтища: шосета,
мостове, междуградски пжтища и пр;
6) Морски и речни средства.
Морската параходна статистика ее
занимава еъ внесените въ параходите
регяетри на разните параходни агенции
плавателни морски еждове, чиито бруто
'odvK надминава 50 куб. м. иди 10 регистровя^она. В св ко пристанище задъл
жава да м в о д а и и и [ j ^ ^ ^ v r T T
носително търговските кираои, като от»
тези сведения се изжлючатъ военните,
административните митнически и пидотажни кораби. На пристанищната стати
стика се еъобщаватъ сжщо количеството
на растоварените стоки, техниятъ произходъ, ввдъ, назначение и пр. Други
интересни данни, които морската статис
тика ни дава, ех числето на морските
катастрофи, случили се еъ параходите иа
всички търговски флагове.
в) Пощи и телеграфи.
Основата на пощенските, телеграф
ните и телефонни етатистики образуватъ
отъ една страна текущите съобщения,
отъ друга страна периодическите пре
броявания. Споредъ решение на конгреса
пощенски еъюзъ отъ 1
( на веемиряиятъ
октомври! 1907 год. се извършват* въ
всека държава преброявания на пощвн
ските пратки, колети и пр.

6) Работническа статистика.
Нуждата отъ една точна статисти
ческа информация върху положението на
работниците и работнишкиятъ пазарь е
съзната още отъ рано. Още презъ 1896
г. се организира първото бюро ва ра
ботниците въ американекиятъ щатъ Маесачузетъ, наречено „Bureau of statis
tics of labor," следъ което много ев
ропейски държави последваха американ
екиятъ примеръ и организираха собстве
ни бюра за работниците.
Днесъ, когато народите взвемопатъ
подъ тежките економическя кризи, кога
то на работниците вече се обръща нуждното внимание, въпроеътъ за организм-
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незаконородените деца съ тия на зако- совата наука и финансовата статистика
породенпте е отъ голеаъ ннтервсъ за има годема сходность; едната оперира съ
характеризиране нравите па населението. формулиране на проблемите на бюджета
втората дава сведения за фактическото
2) Статистика на ра»водате.
Нормалната форма за туряне край изпълнение на бюджета Обе
па единъ бракъ е обикновено смъртьта нансовата статистика ех до
на единъ отъ съпрузите. Статистиката ходите, имотното еъстоянве
на разводить се занимава еъ добровол на общината или държавата
Доходите се анализар
ното туряне край на брака, при налйчзостьта на двая^та съпрузи. Тая проб техните източници; важно j
лема отъ еоциално гледище има" много наир, какви сума общината;
важни последици за държавата и обще- дишно отъ данъци, колко с
СТРОТО. Обикновенно причини за ркзводъ рий и гр.,' като тия дапъцт
могэтъ да бхдатъ следнитв: Преступле вятъ процентуално, къмъ д
ния въ бракъть, неколкократна женидба, ни,съ разлика на нреки и
извънбрачни общуваиия, преднамерено
Разходите ее делятъ <
напущане брачното огнище и незаияте- та на употреблението илъ;;
ресованость за съпруга^ пиянство, лоши да се изучватъ специални п|
обноски и пр. Интересенъ~ въпросъ при колко харчи общината за г
тази статистика е какъвъ- процентъ на хигиенични, благотворител!
виновность се пада на мхжътъ и какъвъ
Имотното състояние ]
иа жената, въ смисъль да се констат
3) Статистиката за самоубийствата. увеличение и намаление, i
Подъ самоубийство разбираме ония
Като основенъ елемент'
поетхпки на единъ човекъ, които иматъ за евоите наблюдения фиг
за цель преждевримвнната му емърть. тистика употрйбява бюджет
Ако тия действия не завършатъ съ емърть
И#иай-поелб една др
тогава имаме само опитъ за самоубийства. статистика за общината е,
Въ последно време, въ зависимость
v V. Образовани!
отъ економич.и обществени условия, слу
Тя се основава върх|
чаите на самоубийства се доета^унеличиха; едно сравнение съ «аналите J$S$s~ учениците, учителите и ка[^^_^
7) Жилищна статистика.
ни) ноказва, колко т^^оТшё1:твённо зло лиша, които общвната ноддържа>- _^
Постройките ех особенно важни ка постоянно Ш$?*,~~
Това ех принципалнитб въпроса,
то меета за живеене на населението. За
които
градско общинската статистика тре
ilafi-важниятъ отделъ при тая ста
дачите на статистиката за постройки?
тира.
Както се вижда, значението на ста
тистика е отделътъ „причини." — и то
св състои въ точното опредеденп>--{][^на. особенно, когато самоубитиятъ не е ое- тистиката вь общината е извънредно готавилъ никакви пиененнн или устни'за лемо, тъй като безъ едно точно позна
струални заведения, магазина и up.) тйх- явления за подбудите, -които ся го за ване на ТОЧНЙЯТЪ .съетавъ^ти„нужди, на
ното економичееко значение (като дохе- ставили да тури край на жавотътъ си живущите въ общината, не може да има
двнъ обвктъ, като ияотъ еъ определена Въ такъвъ случаи причините могатъ саао едно рационално разпределение на тяжестите и грижите, които падатъ отъ
етойноеть) категории на притежатели да се предполагать
етргша на общината върху техъ. Каква
(юридически и фпзачееки притежатели)
IV. Финансоза статистика.
е саециидната нужда отъ етатмегиката
технически и хигиеничееки особенности
Финансовата
статистика
има
за
за
за Варненската градска' рбщинаг въ еко
и пр.
Специално жилищната статистика се дача да представи въ цифри бюджетите номическо и еоциално отношение . • вър
на обществените управителни еденици ху тоя вънроеъ ще се върнемъ при удозанимава еъ условаята, при които насе
дението живее: устройство на жилищата, (държава, община и пр.). Между финан бенъ случай.
разпределение на населението въ техъ,
g%гжетота на живущите, размерите на на
емите и пр. Числото на стаите, която
св обитаватъ, стои випаги въ завпепмееть отъ доходите на наемателя, зато
отъ Д до 10 Януарий 1924 год.
ва не безинтересно е да се съпоставя
в
винаги размера на наема съ, общия док
Всичко отъ
и
R
R
u
Начало отъ епи
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ходъ .на наемателя. Но най-големите ус
R
нач. на
U
в
ю
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луги тази статистика дава на общините
и
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демията отъ
а,
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еъ това, че спомага за точното и бързо
СО
S
о заб. |умр.
определение на данъците, които требва
13 1 3 - 7 11 581 50
15. I. 922 r.
да се разхвърлятъ върху застроените Scarlatina
парцели отъ територията на градътъ.
2 6 68 5 21. IX. 922 r.
6
2
ране на работниците и подобрение па
тяхната участь става такъвъ отъ игр
вестепенно значение. Вт. модернrrfe сгра
ни съ силао развита индустрия, ох еъздадени специални учреждения за работ
ниците, въ конто статистиката играе из
вънредно важна роля. Нейната задача е:
1) Да събира, съпоставя п издава
периодически публикации върху положе
нието на работниците.
2) Предприема .нисменни и устни
анкети за организирано на работниците
н подобрение на положението кмь.
. По-главните отдели на работниче
ската статиетика ех елвдните;
1) Статистка за надниците.
2) Статистика за работното време.
3) Статистика за хигиената на ра
ботниците.
4) Статистика за работническите за
страховки.
5) Статистика за безработието.
Една отъ много-важните задачи на
градско общин. работ, статистика е тая
за наблюдаване движението на безрабо
тицата. Едно добро общинско управление
требва винаги да знае точно какви ех
нуждите на безработните, както и да
открива место за евентуалното пмъ на
станяване Въ туй отношение статисти
ката се явява като пезаменпмъ пояощникъ.

^ g ^ ^ ^ f ^ M S ^ W , инду-

1тарйо SIT д е л е н и е .
Вшлетннъ ве движението на заразителните болести въ града.

\

III. Морална статистика.
Основатель на моралната статистика
е Велгийскиятъ учепъ Quetelet. Той
разглежда статистиката отъ биологична
гледна точка н построи своятъ, „"бюджетъ
"на преетхпленията".
Споредъ немекиятъ бележитъ статистикъ Georg v Mayr, моралната ста
тистика е изразените въ цифри противоморални действия на обществото. Тя
ее дели на:
1) Статистика за незаконните раж
дания:
.
За големите градове, въ които тия
случаи ех много новече отколкото въ
маакяте съпоставянето ва цвфрит! на
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