Год, х х т

Варна. 11 Декември 1925 г.

Брой 146

Издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО

Частни обявления и реклами:
Абонаментъ 60 лева годишно

На III в IV страница на кв. ек. 1*30 лв.
за едно публикуване.

Единъ брой 1 левъ-

На кв. си. Г—лева за двв или повеш
публикувания.

Веичко що се отнася за веетника. да се изпращи
до редакцията, кметството — Варна.

ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ
на общината ки к дълговете й.
Стопанските предприятия.

Г) Изразходдапо;
Редовени разходи 5,098,76178 лв.
Извън, разходи 3,368,034.55 лв

Всичко
8,466,796.ЗЗ^ге
Много пъти сме писали, пишемъ и
Следователно, бюджетното упражне
ще пишемъ върху финансовото положе
ние
е.
приключено; съ дефицитъ по от
ние на общината НЙ И върху нейните
ношение
утвърдената на приходъ и дей
дългове. Гражданството требва да знае
ствително
постъпилата сума отъ
това, както знае и своето чаено финан
6,135,471.66 лв.
сово положение а своите частни дългове-^Общинския дъдгъ е и дългъ на граж
А съ излищъкъ,по отношение дей
данството. Неговия размеръ и причини ствително постъзиззкга и действително
те. които ех го създали, треба да се : изразходваните еуми отъ 4707 лв.
знаятъ отъ всека гражданин ь.
Въ публичното събрание на 29 ии | И. Бюджетъ за 1920—1921 фин. г.
нмлия м Кмета г-нъ П. Отояновъ даде
М) Редовенъ бюджетъ:
разяснения за финансовото положение и
Редовни приходи 21,742,344,— лв.
за дълговете на общината ни, обаче на
Извън, приходи 12,242.119.39 лв.
събраиието не ех могли да приеутствуватъ инозина граждани и на техъ ние
Всичко
33,984,463.39 лв.
длъжинъ настоящето си изложение.
Забел. Въ горнята сума влиза и \
Преди да ее спремъ върху дълго
допълнитеденъ
бюджетъ отъ 570,000 л |
вете, ще направкмъ долньото изложе
ние за редовните и допълнителни бюд
Б) Постъпило:
жети на общината отъ 1919—1925/26
Редовни приходи 12,618,656.65 л,
финансови година, за да се види; как
Извън, приходи
6,285,748.09 д. '
ви еуни еъ предвиждени на приходъ,
какво е постъпвало, какво изразходвано
Всичко
18,904,404.7(Гл,
и какъ е приключване дадено бюджетно
В) Утвърдени разходи:
упражнение — съ дефицитъ или излишъкъ.
Редовенъ разходъ 16,505,289.— л.
I. Б ю д ж е т ъ за 1 9 1 9 - 1 9 2 0 фин. г.
А) Редовенъ бюджетъ:
Редовени приходи 7,348,329 лв.
Извънред. приходи 7,258,646 лв.
Всичко 14,606,975 лвЗабел- Въ горната сума влиза и
сумата отъ допълнителния бюджетъ отъ
2,816,074 лв.
В) Постъпило:
.Редовни приходи 5,598,579-33 лв.
Извън, приходи 2,878,924'— лв.
Всичко 8,471,503.33 лв.
В) Утвърден* разходъ:
Редовни разходи
6,981,791 лв.
Извънредни
7,625,134 лв
Всичко
14,806,975 лв.

Извън, разхадъ
Всичко

17,479,174.39 л.
33,984,463.39 л.

III. Бюджетъ за 1921—922 фин. г.
А) Редовенъ бюджетъ:
Редовени приходи 26,862,000 лв.
Извън, приходи
18 522.097 лв,
Венчю
45,384.097 лв.
Забел. Въ горнята сума влиза и
допълнителнвятъ бюджетъ отъ
4,620,000 лв.
Б) Постъпило:
Редовни приходи 14,660,211.05 аг;
Извън, приходи 5,984,146.93 л.
Всичко
20,608,367.98 л.
В) Утвърдени разходи:
Редовни разходи
18,746,721 лв.
Извън, разходи
26,637,376 лв.
Всичко

45,884,097 лв.

Г) Израеходвно:
,!
Редовни расаоди 10,566,844.70 л.
Извън, расходи 9,939'173И>0 Д.
Всичко

20,506,0/6 26 л.

Това бюджетно упражнете, следо
вателно, е приключено съ дуфицитъ по
отношение на утвърдината/па приходъ
и действително поетъпидяа «тма отъ
24,776,73902 лв.
/
А въ излвшекъ п/ отношение дей
ствително постааилат/ и действително
взразходванар^сума/отъ 102,341.72 л.

IV. Бюджетъ за/1922—923 фий. г.
Г) Изразходвано:
Редовенъ разходъ 10,385,832,80 л.
А) Редо/внъ бюджетъ*.
И*вън. разходъ
8,517,446.44 л.
Редовни приходи 36,284,413 лв.
Извън, приходи
11,929,157 лв.
Всичко
18,903,279.24 л.,
Бсдчко
48,213,870 лв.
Следователно, това бюджетно у/пЗабел. Въ горнята сума влиза и
ражнение е приключено: по отношение
утвърдената на. арвходъ и деветвително допълнителния бюджетъ въ 2,073,940 л.
постъпилата сума съ дефицитъ
В) Постъпило:
15,080,058-69 лв.
Редовни приходи 18,007,265.07 лА съ излишна* по отношение дей
Извън, приходи
7,317,765 39 л.
ствително постъпилата я действително
"Всичко
26,325,030.46 л,
изразходваната сума отъ 1,125.50 лв.
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Летящите дългове произлизат*:
В) Утвърдени расходи:
1) Отъ неизплатени лихви и пога
Редовни расходи 34,730,093 лв. шения на заемите от* Българ. народна
Извънр. расхом1__^6270_4!Ц;4:_лв Банка, към* 1 януари 1925 година
Всичко
70,434,957 лв.
4,808,240 лв.
2)
Отъ
не
вяееенъ
фонд*
на Б.
Г) Играеходване;
Г) Израсходвано:
Земл.
Банка,
съглатно
чл.
4
и
5
отъ
Редовни расходи 23,060,029.64 л.
Редовни расходи 13,057,475.88 л.
Извънр. расходи 19,652,928.36 д. закона за строение училища по 35°/0
еднократен* налогъ
904,998 лв.
Извън, расходи 12,236,465.20 л.
3)
На
Банка
за
Нар.
Кредит*,
за
Всичко
25,293,941.08 л.
отпуенатия
й
оборотен*
капитадъ
на
Това бюджетно упражнение е прик
Приключено е, следователно, това лючено съ дефицитъ по отношение на общинска магазин* презъ 1920
921
бюджетно упражнение съ дефицитъ по утвърдената на приходъ и действително година
1,444,380 лв.
отношение на утвърдената на нриходъ постъпилата суиа отъ 27,682,644 34 л.
4) На Бълг. Н. Банка за припа
н действително постъпилата сума отъ
даюшата
се часть на общината по прех
А по отношение на действително
22,888,839-54 лв.
5,594,210 лв.
ноетъпилата и дейстлително израсходва- раната на гражданите
А еъ ИЗЛИШЪК* по отношение дей ните суми—съ излишъкъ отъ 39,254 66
5) На Калоянов* и Гюлмезов* за
ствително поставилата и действително лева. .
отпуснатите безлихвено взаимнообразно
нзрасходваната сума отъ 31,089.38 лв.
60,000 лв.
VII. Бюджетъ за 1925—926 фин. г.
6) Разни кредитори:
V. Бюджетъ за 1923 — 924 фин. г.
а) Дългове по изпълнителни лис
А) Редовни приходи 36,129,124 л.
тове,
ноито ех вписани за изплащане по
А) Редовенъ бюджетъ:
Пзвън. приходи
26,743,436 л.
§ 35, п. I, в* бюджета за 1925—926
Редовенъ нриходъ 36,284,713 л.
Вмчко
82,872,560 л. фин. год.
116.239.77 лв.
Извън, приходъ.
14,416,557 д.
б)
Дългове
безъ
изпълнителни
лис
Б) Редовни расходи 23,488,901 л.
Всичко
60,701,270 л.
тове
8,237,558
лв.
Извънр. расходи
39,383,659 л.
7)
Държавни
—
за
невнесени
на
Забел. Въ горнята сума влиза и
Всичко
62,872,560
л.
държавата
10%
акцизъ
върху
консуми
допълнителния бюджетъ ощо отъ 1912
—1923 финан. год. отъ ,2,073,940 лв.
Какво ще постъпи по тоя бюджетъ рана електрическа енергия нрезъ 1921
314,855 лв.
и какво ще се взрасходва,ще стане из година
Б) Постъпило:
9) На Сименс* Шукерсъ — за довестно следъ приключването на упраж
Редовни приходи 25,177,308.04 л. нението му.
взплащане последната часть отъ напра
Извън, приходъ 4,087,052.25 л.
Това еж бюджетите за последните вата па електрическата инсталация на
413,308 лв.
Всичко
29,264,360.29 л. 7 години— 1919-1925—26 и отъ града, главя и ляхви
10)
За
доизалащане
разликите
и
т$хъ констатирваме:
В) Утвърдени расходи:
др. на чиновниците и служащите при
а) Утвърдени приходи:
общината за 1919, 920, 921 и 922
Редовни расходи 24,539,158 лв.
1)
Редовни
приходи
210,557,867
д.
— 923 год,
2,429,071 лв.
26.162,112 лв.
Извън расходи
2)
Извън,
нриходи
113,128,322
д
1\)
За
неизплатената
еднократна
Всичко
50,701,270 лв.
помощьяа
чиновниците
~а—служащите
Всичко
323,6811,189 л.
Г) Пзраеходвано:
при общината, служили от* 1.1У. до
б) Утвърдени расходи:
Редовни расходи 15,665,75261 л.
1.Х. 922 год.
1,001,102 лв.
1)
Редовни
расходи
148,588,711
лв.
12)
За
невнесени
суми
по фонда
Извън, расходи 13,336,663 48 д.
за
културни
мероприятия
и
пр. 1°/00
Всичко
29,006,417.09 д 2) Извън, раеходи 177,609,481 лв. отъ редовните приходи по бюджет, за
Всичко
326,198,192 лв.
Забел. Въ горнята суиа въ извън1 9 2 2 - 2 3 и 1923 924 г. 36.145 д.
13) За невнесепа номощь 1°/00
редните расходи влиза супата отъ ; в) Дейетвителни постапдения, безъ тия
отъ редовните приходи по бюджета за
1,875,900.45 лв. длъжима на българ. !
за 1925 926 фин. год.
учил. настоятелство, която фактически е | 1) Огъ редов, приходи 107,218,736.93 л, 1922—923 г. за фонд* „бактеороло1изадатена през* следващата финансова , 2 ) 0 т ъ и з в ъ н приходи 38,107,232 53 л. гически инвтитут* въ София и 1923
— 924 гед.
43,184 лв.
гедиеа.
| '
——
—
14)
За
фондъ
за
подобрение
екоБюджетното, прочие, упражнение за
Всичко
145,325,969,46 л.
товодството
1°/
отъ
редовните
прихо
0
тая финансова, година е приключено; по г) Дейетвителни|(оправданв) расходи, безъ
ди по бюджета за 1§2^ 923 и 1923
тия за 1925—926 ф. готношение на утвърдената на приходъ
360'000 лв.
и дойетвитвдио постъпилата сума съ де 1) редовни расходи 77,836,697.47 лв. - 9 2 4 год.
15)
За
разлика
отъ
повишената
на
фицитъ отъ 21.436,909.71 лв.
2) извънр. расходи 67,050,709'98 лв.
заплати и добавъчното възнаграждение
А по отношение на действително
Всичко
144,887,406.45 лв. иа учителите и др. веществени расходи
постъпилата и действително нзрасходвана
По отношение на утвърдените при презъ 1921 22, 922—23 и 923 та еуна—съ издишекъ отъ 257,943.45 л.
3,231,930 лв.
ходи по бюджетите за 1919 - 1924/25 924 гед.
Ако дългътъ къмъ българското фин години отъ 326,198,192 лв и
Приповторение:
училищно настоятелство отъ 1,875,900.45 действителните п о с т ъ п л е н и я отъ
лв. беше фактически изплатенъ презъ 14-">,325,969 лв д е ф и ц и т а е о т ъ
1) Дълг* къмъ разни банки
1923 924 флн. год.; горния излишъкъ 180,872,223 лв.
28,186,384 лв.
отъ 257,943.45 лв. щеше да^ве изпла
2) Невнесени фондове 1,679,063 л.
Икономиите отъ прихода и расхода
ти на ехщото настоятелство и въ та- съ 438,563 лева.
3) Разни кредитори 8,895,295 л.
къвъ случай излишъкъ немаше да яма.
4) Заплати, разливи, възнаграж
ДълговетЪ на общината.
дение, еднократна номощь на общ. слу
VI. Бюджетъ за 1924-925 фин. г. 4
3,430,173 л.
а) Консолидирани заеми отъ Българска жащи
5) Дълг* към* училищното нас
А) Редовни приходи .5,906,944 л. та народна Аанка още отъ 1907 Годи
3,231,930 л.
Иизвън. приходи 24,528,013.лв. на \
10 502,746 лв. тоятелство
Всичко" "40.422,845 л.
Всичко
70,434,957 л. б) Летяпщ дългове
29920,099 лв.
От*
горното
изложение става дос
х
Веичко
40,422,845 лв.
Б) Поставило:
татъчно ясао, че при един* дългъ отъ
Благодарение на разунни комбина 40,422,845 лева и при тъй очебиющиРедовни приходи 31.156,716 79 л.
ции и епестявания,\дълговете напосле те дефицити при приключването на
Извън, приходи 11,595,595.87 л. дък* съ намалени до4 съм* 37,000,000
бжджетните упражнения, финансовото
Всичко
42,752,312.66 л. лева.
V
положени* на общината ни не е едно отъ
В) Утвърдени расходи:
Редовен*'расходъ 23,596,758 л
Извън, расходъ
24,617,112_д.
Всичко
48^213,870 л.

Брой 146
розовите. То щеше да баде още по ло- |
шево, ако всичкия дълг* беше лихвенъ. 1
Но туй,положение е превъзмогнемо, стига да има смиеленна общинска
финансова и ступанска политика, нача
лото на каквато сегашната общинека
управа е турило.
!
Първото условие е р е а л е н ъ |
б ю д ж е т ъ : макеинунъ реални прихо- |
ди в мвнимумъ расходи, за да има дей- \
етвителни излишъци, съ които поетепен
не ща се ликвидира съ дълговете.
Второто условие е: разумна сту
панска политика по отношение общин
ските ступанства и търговски предприя- I
тия: електричество, вода, канализация,|
зеленчукови и цветни градини, морски
студени и топли бани, горски сечища,
лозоаъ разсадник* и пр.
.
Третото условие е съкращение еъ
служащия персоналъ и оироетворяване '
службите така, че, безъ да куца въ \
нещо службата, последната да може да !
се извърши еъ половината отъ еегаш- '
ния персоналъ служащи>
,
Сегашната общинека управа про- |
машлява и върху това средство за на- |
малявано на расходите.
.
Безъ сериозни мероприятия не е {
възможно превъзмогването на сегашното
тежко финанеово положение на общи
ната ни.
Всеки би ее запитадъ: ерещу едни
ностъпления въ продължение на 6 поедедни години отъ • 145,325,969 дева
какво имане на лице, като тия милиони
съ израеходвани?
Ако влошаването на финансовото
положение не датираше отъ продъ ман
дата на сегашната общ. управа, послед
ната длъжеше на гражданството върху това
осветление; обаче влошаването не е въ
пасивъ на еегашната общ. управа, а въ
нейнъ активъ е началото, което тя ту
ря за исхода отъ туй положение.
Най-важните источница за ресурси
на общ бюджетъ еъ за сега общински
ските ступанства и предприятия. За
еега казваме, защото за техъ се занишлява съответна автононность, въ силата
на която всеко ще работи и св разви
ва саме за себе си на чисто търговски
начала и отъ икономиите си ще си об
разува фондъ за разширение и благо
състояние на самото него.
Като е дума за тия ступанства и
предприятия, нека кажемъ но некодко
думи за всеко.
I Водоснабдение.
И до преди нарастването на градътъ чрез* новит* заеелявание въ не
го, докараната вода отъ изворите Д а рами-дере", „Елечъ", ..Соукъ еуларь", и
„Текв Кара ачъ" не беше достатъчна.
Приръетътъ, обаче, на градътъ истъкна чувствителната нужда отъ намирането
и доставянето на достатъчно вода за
градското население.
Общинската управа си поетави за
; цедь каптирането на всички извори въ
;
Аджемлерското землище, която цель се
и постигна, благодарение на водената
съ уперитоеть работа, при вещото тех
ническо ръководство отъ страна вачаж- ника иа техническата общ. служба.
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Днесъ градътъ има достатъчно во
да, съ каквато ще бадатъ задоволени и
крайните квартали.
При другъ случай пие ще дадемъ
подробно изложение по водоснабдяване
то изобщо.
Тукъ ще кажемъ, че това е едно
отъ важните общински ступански пред
приятия, което регламентирано въ тех
ническо и търговеко ступанеко отноше
ние както требва, ще задоволява на
пълно нуждате аа гражданството и ще
баде доста доходно.
Отъ него по бюджета на общината |
за 1 9 1 5 - У 2 6 финансова година с е !
предвижда приход* отъ 2.600,000 лв. !
II Електричество.

!

Сегашната общ. управа го занари
въ полураетроенъ видъ, защото за ма- .
шинисти беха назначени хора, които I
неааха нужната опитиоеть да гледатъ !
и. да управляватъ мотори. Всичко беше |
легнало върху единъ инженеръ, който
често ПАТИ се намираше въ затруднение
к&де но рапо да насочи дейноетьта си.
Въ какво положение са се намира
ли моторите, може всеки да ви напра
ви заключението, като знае сдедующите
заеходи за техъ, освенъ за газьолъ и
масло:
Презъ 1 9 2 0 год. е израеходвано
105,430 дева
Презъ 1921 год. е израеходвано
67,840 дева
Презъ 1922 год. е израеходвано
130,803 лева
Презъ 1923 год. е израеходвано
130,661 лева
Презъ 1924 год. е израеходвано
417,539 лева
Презъ последната година се израсходва и една сума N отъ 1,300,000 лева
за да се сменятъ моторите чрезъ за
мина на жизненна части и се гаранти
ра правилния и евономиченъ вървежъ.
При всичките тия ремонти, остава
още много да ее желае до пълната изправноеть на моторите въ електричес
ката централа, което ще може да се
постигне само при осъществяване во
дените отъ г, Кмета еъ фирмата „Си
менс*
Шукертъ", която построи на
времето централата, преговори за дос
тавката на единъ моторъ отъ 900 кон
ски сили и за замяната на сегашните
почти негодни трансформатора еь иови.
Оъ това ще може да се даде електри- |
чество на всичките крайни квартали,
включително и индуетриядния, както и
на „Оесъ-Севмесъ".
Благодарение на разнобитеното, ако
и ремонтирано, положение на моторите
въ централата, днееъ за днееъ етоятъ
въ общ. управление 2 5 0 — 3 0 0 заявле
ния отъ граждани за искане електри
чество за нови и етари кхщи и на кои
то такова не може, по горната нричи-^
на, да ее даде/
За подобрението на електрическата
централа не малко ех допринесли и
личните грижа на Кмета г. Ц. Стоянов*,
който, притежавайки висше морско техничееко образование я като цеди 17
година е работндъ ьъ машини и елек
тротехника, притежава епособностьта да
разбира отъ болката аа това отъ годе
но значение' общинско етупанство, за

да имаме надеждата, че подъ неговото
върховно раковод-тво и при вложената
му амбиция, блаекоти • бхдаще ще ни
донесе едно закръглено подбрвние въ
това ступавстви, отъ дефектите на кое
то има загуба отъ масло и енергия ежемееечно около 120,000 лв. независи
мо отъ нуждите на гражданетвоте отъ
електричество.
По бюджета па общината за тек.
1925—926 фин год. на приходъ отъ
електричество е предвидена с у м а т а
4,000,000 лв.
Следъ докарването до пълна нзпранность на моторите, а оеобенно еъ
вероятното доетавяне на мотора от*
900 конекн сили в заменяването на
старите еъ нови трансформатора, което"
ще има за последствие значителното твелнчение ва киловатите, ще ее увели
чи значително и прихода отъ това етупаветво.
Къмь подобренията съвпада и про*
ектврания от* общ тирава хладилник*
за вода, която се уиотребява за охзаж
дане и чрезъ което ще може д> <в икономисва отъ водата за пиене дневно
около 300 тона
нещо твърде важно
и отъ икономическа гледна точка, и отъ
точка гледна за водоснабденвето.
До колко зле е използувано това
ступанеко предприятие, яветцува факта,
че недоборите отъ него днес* възли
зат* на по-вече отъ 3.000,000 лв.
Еднакво зле съ използувани и дру
гите общински ступанска предприятия:
вода, каналъ, еметъ, недоборите отъ
които в ъ з л и з а т *
на по-вече отъ
7,000,000 лв.
Отъ разни друга берии, такев и
връхнини има недобори на повече отъ
7,000,000 лв
При другъ случай нае ще обяенимъ
причините на тия недобори, които, без
спорно съ и причинили тия тъй големи
детещи дългове на общината; обаче, ту
ка Елъжимъ да подчертаем*, че еегаш
ната общинска управа е взела и взима
съответните мерки не само за събира
нето на недоборите, но и за недоп/щането имъ за въ бждаще
/
Новото общинско ечетоводе/во до
принася и ще допринеси миого,/както за
привеждането нъ изввстноеть /Оа недо
борите и изивкването имъ 0}* действи
телните длъжници, тъй и з* бкдащето
имъ системно и редовно събиране.
111 Канализа/ия.
По нея ето думате на г. Кмета
предъ събранието- на ?9 и. м.
.Тя не а/довършзна. Тя изисква
една еастела и уоо/ата работа, защото
ако не ааправимъ това, ние рискуваме
да се задръсти ю пееъкъ и никога да
не можем* да я/почиетнмъ. Налага се
постройка на промнвателяи станции, пос
тавяне автоматическо промиване ида
други техническа приспособления.
„Презъ тезм две година, ние можах
ме, съ съдействието па добри граждани,
еъвместно на невоп удицн да туримъ
канализация, а общината сама постави
на ул. „Царь Борисъ*; обаче, налага ее
непременно довършването годената от>
водвтеляа ванааазацва науд. „Венчан**
за да се отстранят* поройните води,

които идатъ по ул, „Драгоманъ" и
чаето я развалятъ.
„Плановете с* готови и идущата
пролетъ ще ее почне канализацната,
бордюрите и шосировката на ул. „Вдадивлавъ" до Добринското шоее, съ ка
налните отклонения по 11 странична
улрци."
Отъ тия неколко думи на г. Клета
яветвува, че общинската управа, наредъ
еъ другите си грижа за ступанските
предприятия на общината, полага грижа
и за канализацията, тъй необходима въ
здравословно отношение на граждан
ството.
На приходъ отъ канализацията по
бюджети на общината за тек. 1925 —
926 фин. година е предвидена сумата
1,500,000 лв.
Съ нейното раеширочаване, ще се
увеличи и прихода.
Докопритвжатели, ирезъ улвдвте на
която не еъщевтвува още канализация,
не плашатъ такса за такава.
IV Чистенето на градътъ.
И по това ще цитираме думите ва
г. Кмета, казани въ г.ъбранввто на 29
м. ноември:
„Танъ сме слаби, защото далечъ не
е онова, което требва да бхде Харчатъ се голяха-суми за нея — само за
еметояоени кола ее харчатъ годишно
около 1,000,000 лв., — а отъ граж
данството се. събира едва една трета
отъ тази сума; едно поради намесването
на Върховния Админ. Сждъ, но новодъ
ва чаетни до него жалби за вест образ
ни еъ закона такеи, налаган;' отъ бив
шите управници на общината и друго,
поради нашето етаро счетоводство но нея.
„Днесъ такива такеи ее изработиха
и надевамъ се, че еъ доета справедли
ви и законосъобразни. Но нека празная,
че ако фонанеовото положение се подоб
ри, въ това направление ще требва да
ее направи нещо по осезателно. Верно
е, че се проучва единъ големъ проектъ
по чистене на градътъ, но ио него не
моп. за сега да говоря, защото е въ
периода на проучване"Огь енетъ приходъ по бюджета на
общинат» за тек. 1 9 2 6 - 9 2 6 фин. гсд.
е предвидена сумата
1,900,000 лева.
V. Морски бани.
Въ евръека еъ гол4мите грижи и
етарания на общ. управа да повдигне
курортното значение на градътъ ви, е
и грижата и етараниато й да се направятъ всички ония" постройка и приспо
собления, които ще*~задоволятъ публи
ката и ще прввлвчатъ отъ година на
година вее по вече клиентела на мор
екитб етудвни и топли бани. За тая
цель до сега е похьрчена сумата^ отъ
2,650,000 лв., а презъ тазигодишвия
еозонъ е получено 553,375 лв., а самЬ
отъ топлите бами 167,950 лв. и то въ
последния еезоненъ месецъ, понеже порано не беха готови поне за частично
използуване. Тоя приходъ е полученъ
по-вече отъ местна клиентела.
Като св знае незаменимото целеб
но евойство на топлите иореки бани, мо
же еъ увереноеть да се твърди, че са
мо т* за идущите сезони ще нривлмчат% Рпяем» втика тя

Брой 146

Варненски Общински Вестникъ

Страница 4.

ичиепт и

На всеки случай морските студени
и '*о0яи бани сх едно отъ важните и
доходно общинско етунааско предприитие
и за неговото повдигане и оползотворя
ване сегашната общинска управа не ща
ди трудъ и усилия, колкото и големи
да съ трудпоетмте въ изнамирането на
необходимите парични «тредства.
Вена да бхде много казано, ако
се изтъкне вероятностьта, че ва въ бъдащв дохода отъ морските бани сезонно
и годишно за топлите, ще възяезе иинимуиъ ва 11/2~2 мялиоаа лева, неза
висимо отъ големия наемъ, който ще се
получава, поради многото посетители,
отъ бюфета въ мпреката градина, стояшъ непосредствено и близо до баните.
Като гжщеевенъ приносъ за бъдлщето ва нешите мореки бани требва
да св изтъкне и личната заслуга на г.
Кмета П Стояновъ за .изходатайствуване да се признае отъ Държавата пра
вото на общината на собственность и
владение на нлажа (аесака) по целото
крайбрежно пространство отъ пристани
щните съоружения до целия районъ ва
морската градина.
По тоя пачинъ всичкия този плажъ
безприпятството ще може да се почисти
и нагоди за удобно плажно лечение на
многото нуждающите съ еамо отъ слънчево-плажно лечение.
Тоя проетраненъ и притежаван»
условия, каквито нигде ги нема по
светътъ, плажъ, е една ценность за на
шия градъ и нридобиването му е отъ голема полза за общината ни.
На приходъ по бюджета на общи
ната за текущата 1925 926 финансо
ва година е придвидена сумата 400,000
лева отъ студените и 100,000 лв.--отъ
топлите бани, независимо отъ сезонните
курортни такси за възрастните курор
тисти отъ 180,834 лв. Обаче постжпле- !
нията презъ идния сезонъ ще бъдатъ
още по-големи и те ще бхдхтъ пред
видени по бюджета за 1926—-927 фин.
година.
VI. Горското ступанство.
Общината притежава около 36,000
декара гора, преимуществено дъбово на
саждане. Всека година се взползуватъ
по 1200 декара. Ступанетването на то
ва ценно етупанство до преди 1923 год.
е било едно отъ най-нерациомалните.
Стегнатость въ неговото етупаниеване се
започна еледъ 1923 г и съ добри ре
зодтати, съ изключение па невъзможноетВТа да се използува презъ лйтото на
1924 г. останалия кавтрежъ за дървени
въглища.
Миналата 1924 г. стуиапетвото се
екеплоатира по етупанеки начинъ чрезъ
комисаря по прехраната и, благодарение
на опита, използуването на този общин
ски имоти стана най целесъобразно и за
рвзодтатъ дава следужщата равносметка:
\
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Всичко получено
тона
•ч

9,300
'

На граждаойте дбдено т. 6,897
Раздадени на бедни, тона
350
На обща сума
"42,822,416 лв.

Строителенъ митериалъ.
Продадено на гражданитЬ тона
Дадено на техническото отде
ление при общината тона >

601

Всичко тона

976

375

Дърва и строителенъ катери а лъ
8223
всичко тона
Получено сума »еячко 3,176,284 лв.
Колци за лози.
Получено парчета
Продадено на граждани за

43,429
49,507 лв.

Пъньове продадени за
9,070 лв.
Всичко получеео 4,088,120 лв.
Израеходвано по ек
сплоатацията
3,080,095 лв,
Чиета печалба 1,008,007 лв.'
Получено отъ горски марки 744,370лв
или веичкн печалба 1,762,007 лв.
Тази година ее вледва еъщо егупанския начинъ за експлоатацията на об
щинското сечище. Ре*олтата е добъръ;
но той може и требва да стане още по
добъръ; но отъ печалбите обезателно
требва да се отделя една часть за
фондъ за подобрение на това ступанство.
Отъ друга страна, ще требва да
се снеме точенъ ситуационенъ планъ
на целата гора и да се изработи ету
панеки планъ за начина на експлоати
рането й.
Да се предприематъ сериозни мЬрки за засилване на насажданията въ го
лите меета, съ което ще ее увеличи
пространството на ступанството.
Да се отчуждятъ частните, имоти
въ района на ступанттвото, както пред
вижда новия законъ за горите, и да ее
превърнатъ въ гори.
Да се изключатъ отъ района на
горското ступанство всичка места около
Сесъ-Оевмесъ, които са само драки и да
се раздадътъ за обработваеми ниви.
Да се подкрепятъ разните сипеи
и урви.
Да ее заеаДятъ иекуетвенно п*еъците и баирите.
Ако това стане, а то се налага отъ
добре разбраните интереси па общината
и отъ нейната разумна стуианска поли
тика, горското общинско етупанство пте
удвои приходите ей. Това се подчерта
и въ речьта на г. Кмета на 29 мина
лия ноември.
Въ .заключение, за туй етупанство
ще кажемъ, че презъ последните 2 го
дини се извърши наспждането на около
110,000 борчете и около 20,000 ака
ции и резултата е задоволителен*. На
сеха се и около 6000 емерча въ Гюндюза и Пейнерджикъ
и те
отватъ отлично Има^ приготвени наши
култури борчети, които идущата пролеть
ще се засадятъ на определени места,
ще ее засее и салкъмъ (акация), който
вирее добре по баирите и ще дава отличенъ аатериалъ за колчета за лозарите. Требва да ее помисли и за ло
зарството, което става единъ отъ важ
ните поминъци/на мнозинството граж
дани и за което много допринаея общин.
лозовъ раеадник», за който ей еега ще
дадемъ изложение.
Продължение въ следущия брой.

