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, ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.

Броя 1 левъ.

ртъ кмета г. Н. Поповъ
а?

направено на 20 януарий 1929 год въ театъръ „Ранковъ."

,'П

1Ъспода -граждани, >
• /
да се урегулира градътъ е преди всичко нуждно отбелезани новите работи и ще видите какъ улич
Ца 23 февруарий 1927 година бехъ удостоенъ з а с а м и т Ь насъ, а^следъ[ това и за летовниците, ната физиономия на града е изменена. Некои квар- *
5/6лемата честь да бъда, избранъ за кметъ на които съ хубостите и удобствата на нашия градъ тали съ вече напълно шосирани и могатъ да съпер-*
ада. На 10 февруарий т. г. изтича моя мандатъ и имаме интересъ да привлечемъ. Града има утвър- ничатъ съ хубави европейски градове по своята'
%•&• п Р 0 И З в е п а Т ъ избори за 'новъ общински съ- денъ репулационенъ планъ отъ преди 28 години. уредба и чистота. Заслужава да се отбележи, че
тъ. Вие.иде,се'произнесете, одобряватели сегаш- Прокарването на главните улици е било започ избирането на улиците за шосиране ставаше по
и по.
^|,общинска дрлитика или' не... Но преди да по нато по-рано, но е вървело твърде бавно, и една система и се вървеше отъ по-важното
4
мете ч.гласа си, ..необходимо е. да се "запознаете презъ 1915 година е окончателно спрено, за да се общото къмъ' по маловажното и по локалното^'
подвижи
едва отъ 1923 година но съ силенъ Шосираха се следните улици:
главнитп общицски^въпрори и дп>лото извършено
въ
слррнитп, две години. Тая цель, има настоящето ми темпъ работите се започнаха презъ 1927 го
Презъ 1927 год. Кракра — отъ Съборна до
/1ржение. Взъ Ви благодаря за гдето тъй масово дина отъ сегашното кметство. До сега съ уре Памуч. фабрика, Капитанъ Райчевъ'1 Владиславъ^
^ о щ л и да ме изслушате, което свидетелствува. гулирани всичко 54 улици, отъ които 27 го. е. Шипченска, Русенска, Митрополска, Шуменска, Габ-_
.големиятъ интересъ,,който основателно сепро-, половината презъ изтеклигмъ 2 години. Требваше да
ровена, Тракийска, Алея Владиславъ, Алея Бул..
Ш отъ, гражданството къмъ общинското дело.' се съборятъ сгради, една доста неприятна работа. Сливница, Караджа.
'
.
(ждамъттредставйтели на всички стопански съсло- За да се улесни делото, требваше на заинтересо
Презъ 1928 год. Царибродска, Кирилъ, Мила?
ваните
редовно
да
плащаме
сумите,
нещо
което
до
й и на интелигенцията и това ме особено радва.
динова — часть, Македонска — часть, Регентска,
шстина, .около е^нО; общинскд, д^ло редкб с'е е сега не е ставало, и второ, да снабдяваме ПредвариШопска, Русенска, Булев. Фердинандъ — частьта
телно обездомяванитгъ съ градско мгьсто за ново жи
е н
ьи
тт---т,ч Д )ОрГ многолюдно ^ртъвсички съсло- лище. Но отъ где взехме нужднипт за тая цель па при Морската градина, Додришка, Мария-Луиза*
в ^ъбрание^ Ще
седтомъча да не злоупотребявамъ, рични средства? Огъ самата регулация: общината Плевенска, М. Преславска (между, Преславска у,
ДО--Я??•|РЩече"и».. Ч ит ? съ,','. дъЛгц..' разсъждения, не само взема частни места за улици, но и дава Одесусъ). .. •,
.. .
....,, ..
. -.'
(Г0>ч.съ .^ного цифри ,у] големи подробности.'
улични места за закръгление на дворищата. Уси
Тия
шосирани
улици
прибраха
движението
а, .Миналите, общински, избори ^с-з произведоха
1
лихме събирането на тия суми и ги влагахме въ
1б,февруарий ,1927. година, когато бидоха избра- учредения за тая цель фондъ въ Земледелската отъ всички квартали къмъ центъра на града.
I,следните рбщинскц съветници:» .,
.банка и отъ него плащахме на гражданите, чиито
3 . Б о р д ю р и . Въ последно време граждан| 1. Демократически Сговоръ:, 1) Н. По
урегулирване
ството почна
гь;,2), Ц. Ханджиевъ: <3) П. Стояновъ: 4) Ко. Пет- места се .отнемаха. За окончателното
,
-..-.....- да
„- признава
...
..истинското
значение на
# # Ж § В Д ^ ^ ^
^ ° ™ Р - Ъ - ;бърза чрезъ техъ да си създаде
}аз»ъ; 8) % К. Цанковъ; 9) Нури Мумджиевъ, "„°°* „ „ ™ п я ™ г-?«™»~™,!™ 0} 1 П * ,е8а '^ с Р е ЩУ • иързата зъзможность за свързване съ
ст настланите
улици
и
така
да
се
Ътърве
отъ
н.альта.^^
Отъда:^
К ИТ ИМа д а с е
Ако,
обаче,
регулацията
не
се
завърши
до
1932
М
с е Бръчковъ.
помина и биде 'заместейъ
° °
^ъбиратъ около 3 милиона лева. „бождението
^ 1927
: ^ п №съ били
ЛИ11М „ т я „ я на
п я града
ГА ^
о т Ч :год.
до
поста
(латан^
! съ инженеръ год.;
общината по-после мъчно ще я довърши, за вени около 40 клм. бордюри, а само въ последую2.|Демократич. партия: 1) Г. Димитровъ; щото ще съ необходими надъ 20 мил. лева.
щитЬ 2 години около 14- клм. Бордюрите съ
!) Г. М." "Даскаловъ; 3) Ас. Брусевъ; 4) Г. КазаНаправеното
за
регулацията
излагамъ
въ
циф
за
сметка на общината, а тротоарите — за смет-ювъ; р П. Нейковъ, който въ «последствие биде
ри, но гражданите го виждатъ и на дело: предъ ка на собствениците на имотите. За да може да
«местенъ отъ Л. Конфйно.
:|
, г;3, Стамболовисти: 1) Д-ръ Панайотъ Ран- Васъ съ откритите улици, съ които се разхубави има общината бордюрите по евтино доставлява си
градътъ, улесни' се движението и се даде възмож- циментъ и сама ги изработва. Постигната е така
:рп>1и 2) Драгрй. Ненковъ.
: ,;
;,.:,: 4. Трудовъ б л о к ъ : 1) Г. Иеделчезъ; Г. П. ность същите улици да могатъ да се канализиратъ една икономия надъ 35%. Не всички, обаче, граж
и настелятъ. Има и още две съществени ползи: дани могатъ да си поставятъ навреме тротоарите
.то|мовъ; 3) Юрданъ Р. Павловъ,. 4) Авравъ П. Първо,
че много нехигиенични къщи се поправи и за да се улеснятъ, кметството има проектъ да
ачевъ; 5) Ан. Атанасовъ. ., %
.
ха или заместиха съ нови и второ — че благо уреди въ нъкоя банка за гражданите подъ гаран-'
5, З е м л е д е л ц и : 1) Инж. Божиновъ; 2)Дим. устройството създаде работа за множество работ
ция на общината единъ кредитъ неколко годишенъ
.накиевъ; 3) Гр. Черневъ.
ници и търговия за продавачите на разни строи при износни условия. По тоя начинъ можемъ да
6. Кореняци: 1) Пантелей Парасковъ; 2): Пан- телни материали. Отрадното е, че всичко което
се надеваме, щото презъ идния работенъ сезонъ
1«ли Зенгиновъ. е;.
подлен<еше на поправка е поправено и много отъ всички граждани да могатъ да йаправятъ тротоари7.'Радикали: 1) Ж. Желябовъ; 2) Н. Бангиевъ. раздадените места — застроени съ нови къщи. За
си. Нашия |Гградъ има най-хубави тротоари, на
8. Либерали: 1) Ст. Ив. Поповъ.
това спомогна общината съ своевременното изпла пълно еднообразни, красиви и много удобни и за
9. Занаятчии: 1) Хр. Андреевъ.
щане на сумите. Какъвъ поминъкъ се създаде съ
гдето се направятъ, улицата добива особенъ
Постоянното приежтетвие, т. е. Кметството би- благоустройството нека се заключава по факта, че това,
красивъ видъ. И общината сама направи тротоариI*.' конституирано съ гласоветп на първитгъ 16 об презъ изтеклата 1928 година съ били издадени тгь
си: при училището Сулини, при градината сре-.
щински съветници» плюсъ гласъть на Хр. Андреевъ позволителни за 1643 строежи и поправки!
щу същото като и огради градината. Гражданите
ь съсл/авъ: Кметъ :— Н. Поповъ и помощници Ц.
Отъ регулацията доста граждани, се огорчиха. си спомнятъ лошиятъ калдъръмъ и бодливата тель
ЗДжиевъ .— ртъ Дем. сговоръ и Г. Димитровъ и
Но
колкото
по скоро се завърши, толкова по-лес на същото место. Тротоара около новия театъръ,
I Нейковъ — отъ Демократическата партия. Преди
но
обездомените
ще иматъ дворни места. Ако опе градската градина, около казиното и пр.
гЬкодко месеца г. Нейковъ се отегли и така общирацията
беше
преди
войните извършена, те нгЬха
ата.остана съ 2 пом. кметове.
да
я
понесатъ
още
по-лесно.
Важното е, общината
4 . К а л д ъ р ъ н е н и п ж т е к и . Съ техъ мно
Съвета е ималъ презъ 1927 година 45 заседайя и е постановилъ 579 решения, а презъ 1928 го на време да плаща и на всички обездомени двор го се е демагогствувало въ крайните квартали,
но место да дава. Така по-безболезнено и по-бър обитателите на които, обезверени съ тичали по
йна 52 заседания и 705 решения.
зо града ще се урегулира и ще стане наистина вече подиръ демагози и рушители. Сегашното
бисерътъ на България. „
кметство пожела да направи опитъ и да имъ до
[Господа граждани,
каже, че благоустройството на кварталите имъ
Следъ войнитЬ задачите на общините се ус2. Ш о с и р о в к а . За хигиена, чистота и удобст зависи не отъ световната революция, а отъ дейожниха твърде много, а средствата имъ се намаво
въ
единъ градъ не може да се говори до като по ностьтаг на едно добро общинско управление.
иха. Въпросите за прехраната и за подпомагането
Лично азъ държалъ съмъ винаги за едно хармо
а поминъка станаха актюелни ведно съ всички дру- улиците му ще има прахъ и каль. Нещо повече—
*•' благоустройствени, санитарни, организационни, градъ съ непостлани улици съвсемъ не ще може нично блаюустройване на целия градъ. Да се шосиратъ
•инансови и; пр. Ако въ мирно време, при тогаваш- да се смета за благоустроенъ. Само да се откриятъ всички улици въ 2—3 год. това очевидно е невъз
игЬ. нормални условия въобще общинското твор- улиците, колкото и това да е мъчно и полезно, не можно. Но жителите на същите квартали, като
ество бе трудно, то стана десеть пъти по-трудно стига — те требва да се настелятъ, като се шо- бедни не могатъ да си направятъ и тротоари.
»ледъ войните, както поради намаление на общин- сиратъ или павиратъ. Европейските градове, които Общината предприе на своя сметка направата на
ритЬ средства, така ,и поради обедняването на на- следъ войнитв започнаха застрояването на нови калдъръми такива, които съ благодатъ за пеше
рлението и настъпилата промена въ чувствата, квартали за слабите съсловия, отидоха въ благоу ходците по калните улици. Населението е доволно
рзбиранията и нуждитЬ на гражданите; Само съ стройствената си политика до тамъ, че преди да отъ техъ и се надварва да ги иска. Такива калсе заселятъ кварталите биватъ снабдени съ елек дъръмени тротоари еж прокарани въ около 30
иение и.тактъ може общинския съвегь и кметст- трическа
енергия, вода, каналъ, газово и парно улици въ разните квартали и съ техъ последните
Ьто да се справятъ съ тия затруднения.
отопление,
пъленъ паважъ и пр. Къмъ тоя идеалъ еж свързани съ шосираните улици. Хвърлете погНо кои еж важнитгъ общински въпроси и каквотребва
е
да се стремимъ и ние, колкото и да ни се ледъ на градския планъ и вижте нагледно какъ
уюдишното творчество на Варненската община? вижда мъчно осъществимъ.
еж прошарени кварталите съ такива. Те съ ши
роки
достатъчно и съвсемъ не еж лека работа.
I.
Варна има повече отъ 120 кл. улици, въобще
До
преди
две години по тия улици нигцо не е
широки. До началото на 1927 год., т. е. въ 50 го било направено,
и когато комунисти и друждини, еж били шосирани и павирани всичко около 13 баши, които найдори
много
плачатъ за крайнитгь квртали,
клм., а само презъ последнитгъ 2 години отъ сегашно
имаха общината въ ржцетгъ си, а само въ 2 годинито кметство около 8 клм. вЪ 26 улици! Нека се сегашното кметство направи 1А клм. такива тротоа
има предвидъ, че първото полугодие на 1927 год. ри все еъ общински средства. Всичко се работи по
А. Улици.
Ъ О т в а р я н е на у л и ц и . Ние гражданите изтече въ проучвания, изработване на проекти и опредЪленъ планъ, който засега още много улици,
[имаме културните нужди отъ единъ добре уре- въ гласуване на бюджета за 1927/928 год. Хвър- чието настилане^е предстояще. Свързани еж така
Денъ, здравословенъ и красивъ градъ и за това лете§погледъ върху градския планъ, на който еж
'.4

Благоустройството
на града.

Огр. 2
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Варневски общински вестникъ

я

Общинското творчество презъ последнитй две години

еж я виждали и то преимуществено сжседитЬ. Т»
площадит*, шосетата, училищата и др. обществе върши по ул. Гургулята, ул. Плевенъ, ул. Авяш- е колосално начинание, което ще може да се до.
ни м-кста. Изказани ми еж много благодарности и чиевъ, ул. 27 Юлий, ул. Саидова, Караджа, оная върши въ редъ години. Но главното, което вече
подъ пожарната команда и др. Изхвърлена е запазва града отъ • опастностьта е извършено при
отъ учители и отъ граждани за извършеното. *
5. Поправени улици. Нестига да се на пръсть около 25,000 куб. м., по всички поч.и ули Кокарджата: една стена съ основи неколко метра
стилатъ улиците, нуждно е редовна подръжка. ци се наложиха водопроводни, канализационни широки и дълбоки отъ армиранъ бетонъ на цро-;
около 150 метра и корекция чрезъ изко
Гражданството е свидетель на колосалната рабо- поправки, а сжщо така и на електрич. мрежа.
б) Складирани иатериали. Камъни по тежение
паване на канала. Цели месеци работиха тамт,
- л, що въ това отношение се извърши въ 2 годим З'ехме за тая цель и държавни валяци, та да проектирани за настилки улици — около 5000 куб. трудоваци и надничари. Жителите на ул. «.Каналсусп-емъ съ поправките на време. Ремонтирани еж м., почти вече изчукани на чакълъ. Доставенъ е ка" и кварталите около сжщата иматъ съ тая
ок ло 20 000 кв м. улици! Ето по главните отъ и китонъ за ул. Гургулята и за още една улица— укрепителна работа особено голема придобивка.
техъ: Одесусъ, Филаретова, б септемврий до мо около 35,000 кгр. и около 2000 кгр. китонъ асфалтъ Дъждовните води еж вече отклонени отъ сжщата
ста, Бул. Сливница, едното крило на М. Луиза, за горна настилка върху' китона. Доставката на улица и се отвеждатъ при Шокара.
Търновска, Бургазска, Д-вня, Червенска, Нишка и камъкъ и землените работи ще продължатъ и по
3 . З а ВОДОПРОВОДНОТО ДВПО. То Изи
други улици, щомъ времето това позволи. ,ь >
още много други.
сква
още много сериозни гриЛй, както за поЗа направените пжтища и мостове въ лозята
6 . Китониране на улици. Мисля, че за
добрението на в о д о п р о в о д а , така и поради
служава за тази нова не само за Варна, но за це- ще говоря въ отдела подобрение,на лозарството. недостатъчностьта на водата. Почти целия градъ
ла България работа да се кажатъ неколко думи.
има водопроводъ, но водата летно време не стига,
Огъ начало, като нова работа, тя бе посрещната
Презъ изтеклия сезонъ заведующия тоя отдЪлъ
съ недоверие и насмешки, но днесъ за нея еж не
инженеръ, обиколи всички околности и проучи
само всичките общински съветници, а и целото
всички води и сега изготовлява докладъ за. капти
гражданство.
»
рането на нови води, и на пролеть работата треб
Модерния градъ, стремейки се къмъ удобст
1. Канализация.' Въпросътъ за канализи ва да се започне. Задоволително се счита, ако на
во и чистота, не шосира, а павира улиците си.
рането
на едно селище днесъ, при нашата ниска глава се даде въ 24 часа 100 литри. Ние имаме
Чрезъ чистотата на улиците, той се грижи да се
всичко на секунда 40 литри и н а ч о в е к ъ за 24
отърве отъ прахътъ и кальта и така да стане по- валута, е мжчно разрешимъ, освенъ съ единъ го- часа се пада средно по около 50 литри. Треб
лемъ,
специаленъ
заемъ.
Съ
такъвъ
е
извършена
малко достжпенъ за болести и да даде на граж
сегашната канализация на Варна — унгарскиятъ ва да се стремимъ да удвоимъ количеството на
даните икономия въ обуща и облекло.
водата си. Требва да се помисли и за поливна
Има много паважни средства и всека държа заемъ отъ 1907 г. Въ предизборната ни платформа вода Миналото лето съ моторна помпа отведохме
по
общинските
избори
преди
2
години
беше
обе
ва и градъ избира споредъ условията си. Но асморска вода за сжщата цель до оградата на
фялтовите паважи днесъ еж скъпи — около 800— щано да се продължи делото на канализацията. морската градина, отъ гдето пожарните поливачки
Тогава
некои
приятели
ми
направиха
бележка,
че
1000 лв. на кв. метъръ. Сжщо и ония съ европей
я черпеха. "Автомобилната помпа черпеше вода и'
ски блокчета еж недостжпни вече за нашите обещанието е неизпълнимо съ средствата на об направо отъ морето при пристанището.
щината.
Защото,
за
довършването
на
канализа
градове, толкова повече когато требва да се
Презъ 1927 година се водоснабдиха: Ли»'
внасятъ отъ чужбина и да се набавятъ скжпи, цията само въ чертитъ на стария градъ еж по
ния
VIII
и ул. Гирдапъ; поправи се извора .Шо
требни
десятки
милиони.
Въобще
това
благоустрой
но необкодими за тая цель уреди. Техниката
по градоустройството е достигнала до изобре ствено депо, колкото е необходимо, толкова е и кара", смени се тржбопровода на извора «Арапътение на други паважни средства твърде евтини неизпълнимо съ бюджетните средства на една об Чешме", поправи се тамъ и каптажа, поправи се
у уюбни. Такова е и китона, който представлява щина. При все това направи се твърде много. Ето водопровода на скотобойната. Както е известно,
водата за последнята идва отъ Галатинските ви
специалитетъ отъ разни масла и глина съ свойство по-важното;
'
. ' ', '
а) Дъждовните води не се прибиратъ въ ка сочини.
като се смеси съ вода и се излее върху чакълъ
Презъ 1928 год.: нова поправка при Арапъ<
да се втвърдява и образува съ сжщия обща маса. нализацията, защото нЬма достатъчно улични.утРаботата съ него не изисква огънь, нито специа- тоци. Особена пакость сжщите води причиняваха Чешме, водоснабдиха се улиците Любенова, квар
ленъ скжпъ инвентаръ. а само метли и каци. За въ морската градина. А въ пожарната команда та лъ задъ Д во „Гроздъ", втора водопроводна ин
да се павира съ китонъ добавя се къмъ разнос стояха захвърлени около 150 утоци, костув^щи мно сталация въ топлите морски бани, водопроводъ въ
ките за шосиране още около 50 лева. на кв. м. го пари. Още пролетьта 1927 год. се поставиха по морската градина, бюфета, новите студени бани,
или всичко костува кв. м. 130—150 лв максимумъ! улицитп: Бул. Сливница, Мария Луиза, Нишка, Съ отходните места, новия шадарванъ, новия отоплиНеудобно е гдето китона не се произвежда въ борна, Царь Борисъ, б Септемврий и др. Известно телъ, поправка на тръбопровода при Гюнъ-аласж
Бьлгапия. но като че ли скоро ще стане и това. е, че отъ прибирането на дъждовните води, пол и Джиздаркьой, укрепи се дерето при АджемлерПодобни средства има и други и азъ имахъ въз- зата е двояка — промива се канализацията и се ските извори, повреда която застрашаваше водо
провода, водоснабди се ул. Канадска, ремонтираха
можность да наблюдавамъ на некои отъ техъ избегва наводнението на штиците.
употреблението имъ въ чужбина. Но за насъ найЗа, тази работа се- шискввше Повече .грижа, 1се градските резервуари и (непрекъснато се по
пригоденъ се указа за сега по качество и цени настойчивость отколкото много пари. Похарчиха се държеше целата градска мрежа.
китона. Ние вече имаме пробна работа по 2 улици около 100,000 лв. Сега на) всека улица, която се
— Царь Борисъ и б септемврий, съ които минало настила се поставятъ достатъчно утоци. Не бива
В.
то лъто градътъ ни спечели добро име и предъ да се оставять за после.;Чрезъ достатъчно такива
други български градове и предъ летовниците отъ въ морската градина се даде възможность да се
чужбина. Общинския съветъ единодушно реши да прибератъ и дъждовните води, които много па
се китонира ул. Гургулята и за тая цель китона кости правеха.
)
вече е доставенъ.
б ) Канализираха се улицитп,: 27 Юлий, Събор Имаме го отъ 1. I. 1914 година. Ние го заварих
Паважа е необходимъ за нашия градъ. още на — една часть, Ив. Асенъ, Ц. Борисъ, Одрин ме презъ 1927 година въ лошо състояние. Имаме
и зашото е много прашенъ. Необходимостьта е ска, Екзархъ Иосифъ, Св. Атанасъ, летния театъръ, 3 дизелови мотори по 250 к. сили, за които една
потолема за нашето летовище, защото единъ новите въ градината отходни места, целата мор комисия бе дчла мнение, че скоро ще свършатъ.
прашенъ и каленъ градъ не може да бъде прив- ска градина — съ две канализации: една за дъж Осветлението бе слабо и прекъсваше често. Следъ
лекателенъ курортъ. А курорта носи. прехрана, довната вода, друга за нечистотиите, начиная отъ обстойно проучване предприе се обстоенъ ремонтъ,
както ще видимъ по после за целия почти градъ. бюфета; часть отъ ул. Шейнова, пожарната коман- • като за тази цель се доставиха за около IV» мил.
Какъ еж запазени интересите на града за да, ул. Попова, Гургулята, Радина и др.
лева нови части. Повикахме и монтьоръ отъ фир
цената на китона нека се съди отъ обстоятелст
Заслужава особено да се спра на Саидовия мата Зулцеръ, която ги е доставила и, за щастие,
вото, че ние го имаме съ 20°/о по евтино отъ др. наналъ — система „О, една отъ най големите ра дойде сжщиятъ, който ги е монтиралъ. Днесъ
градове, защото нашата инициатива му отвори при боти презъ моето кметуване. Той е отъ големо мощностьта на моторите е покачена отъ 360 на
ложението въ България, и при условия за плаща значение не само за извеждане на градските не 540 кв. ч., а некога и съ още 10 — 15°/» повече.
не твърде леки: всека пратка се изплаща въ 4 три чистотии, ами и за очистването на морската гра Така, стана въчможно да дадемъ улично осветлени
месечия, т. е. въ срокъ отъ 1 година и то безъ лихва.
дина отъ една страшна мръсотия, която застраша почти на цп>лиятъ градъ и дори вънъ отъ него на.6
Гражданите отъ централните улици днесъ вече се ваше да компрометира летовището ни, защото клм. по Езксиноградското шосе. Крайните и нови
надварватъ въ исканията си да се китониратъ ули нечистотиите се вливаха въ морето до самите ба квартали: Песъците, Добруджанския, Бежанския,
ците, като заявяватъ, че еж готови за едно до ни I Канала се направи много добре, съ солидни Македонския, Търговския, Казармения и Тракий
броволно предплащане на следуемия се за 5 години подпорни стени, дебели и високи. Чоезъ него часть ския не се надеваха на това. На Памучния кварпаваженъ данъкъ. За да се извърши пробния па- отъ града се свърза съ главния колекторъ въ талъ дадохме осветление най-напредъ — въ съгла
важъ на ул. Паръ Борисъ и 6 септемврий азъ при-пристанището. Само за това дело миналата година сие съ памучната фабрика. Некои нови квартали
бегнахъ до извънбюджетни средства: съгласихъ се похарчиха около 800,000 лева! Направи се отъ получиха и домашно осветление.
• '• •
собствениците по същите улици да си предплатятъ сжщия каналъ разклонение — същата система, за
Но за електрификацията на града требва ховъпросния данъкъ. Това дължа да отбележа, за да улица Св. Парашкева. Съ тази работа се дава въз
ва
централа,
нови машини. Уличното осветление
отговорч на пущаната въ махлите демагогия, че можность на неканализираната крайморска часть
требва да се попълни, домашно да се даде на
общината „пилпе* средства за богатите кварта на града да се канализира.
всички желающи, сжщо и енергия за нашето ин
ли. Нека се знае. че на павиранъ кв. м. стопаните
В) Заслужава отделно да се спомене за по дустриално и занаятчийско производство, които ве.
плащатъ — всеки до половината улица споредъ чистването на главния колекторъ въ пристанището,
ширината й и рвзмера на лицето на парцела — който се беше задръстилъ отъ години и беше уми- че безъ електрическа енергия немогатъ да минатъпо 10 лв. Работите се улесниха, като гражданите рисалъ целата канализация на града. Тази работа Само Памучната фабрика, Кораловагъ и др. искатъ
отъ същите улици предплатиха тоя данъкъ за се извърши презъ 1927 година и костува надъ годишно повече отъ колкото сега произвеждаме.
5 години. Мисля, че и въ създаването на тоя из- 300.000 лв. Тази язва — ;источникъ и на болести, А индустриална електрическа енергия иска и свин
точникъ на средства ще ни се признае едча за останала толкова години, небиваше повече да се ската концесия и много други предприятия.
Електрификацията на града е колкото важно,
слуга. Ще завърша за паважните работи, като търпи.
толкова и доходно предприятие. Въпроса се проучи
спомена, че палажгтъ съ синитгь блокчета, костува
2 . Укрепителни р а б о т и . Първата е годвойно повече отъ китонениятъ, и къмъ него ще лгъмата подпорна стена подъ бюфета въ морскатаобстойно отъ комисия, за една парна—турбинасе прибегва за улици съ тежко движение. Доста градина, тъй необходима не само да подпре брега централа отъ 1500 к. е. и търгътъ се произведе
вихме 60000 такива блокчета за 450000 лв. отъ и да пази баните отъ пороища, ами и да може Конкурираха две първокласни чехословашки фирми
Бургазката кариера за Мусалата и за прелезите по да се разхубави самия брегъ, който сега вече е Колбенъ и Шкода. Следъ дълги проучвания и прегошосиранигЬ улици. •
едно отъ най-красивите места въ градината. Въ варвания достигнахме до задоволителни условия:
а) Шкода предлагаше да извърши работата
7. Подготвителни работи за идния свръзка съ тази работа е и каптирането на води
р а б о т е н ъ с е з о н ъ . Предстои много работа по те, които изобилствуватъ въ сжщия брегъ, и на и д а достави материалите за новата мрежа за
настилката на улици и за тая цель требваше да правата на каналъ по продължение на морските около 22 мил. лв, а офертата на Колбенъ беше посе извършатъ много подготвителни работи презъ бани до Саидовия каналъ. Брегътъ, укрепителна скжпа съ лихвите — 8%, които намали на 5%.
б) Изплащането да стане въ б години — Шко
изтеклата есень и продължаватъ да се извършватъ. та стена, баните, алеите и бюфета сега представИдната пролеть требва да се шосиратъ некои ляватъ единъ красивъ комплектъ. Спомнятъ си оа безъ лихви;
в) Мина Перникъ ни отпусна б мил. лв.^ заемъ
главни улични артерии, безъ което едно редовно гражданите за грозните сипеи по въпросния брегъ
омнибусно движение не е възможно. Требва да се и за безбройните йуждници подъ него, до самия съ о /о^лихви за 12 год. специално за да насърдчи
постройката на централата, която ще консумира |
свържатъ новите квартали съ старите и т. н. плажъ.
въглища.
.•
Приготвени работи:
а) Подпорната стена въ Кокарджата, която каменни
е
Работи се по тоя търгъ неколко месеци.
а) З е м л е н и и ДРУГИ р а б о т и . Граждан отъ големо значение за запазването на града отъ
ството само вижда, грамадната работа що се из стихийни води. Съжелявамъ, че малцина отъ васъ .ехническа комисия отъ 5 - 6 инженери проучи ре
зултатите отъ търгътъ и написа докладъ отъ де-

Водно-канализационии
работи.

Електрическото осве
тление
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П о д п о м а г а не

поминъка н а

града.

сяткй листа, преписъ отъ който своевременно по Чехо-Словашко Дунавско параходно Д ство. Г-нъ лежа че въпросните хаври съ закупени не толкова
лучиха съветниците. Но въ края на краищата Шкорпилъ заедно съ наши делегати ходи за про за обзавеждане на лозарски стопанства, а за вили
общинския съвптъ не^утвърди търгътъ. Всеки съветучване въ Прага. Търговската ни камара и общо- и преимуществено отъ състоятелни хора — Вар-.
никъ за това имаше свои съображения, но отна гражданския комитетъ правиха изложение. Азъ ненци и отъ други градове: София, Сливенъ, Русе
чало до край неоснователни, й за мене същест самъ, бидейки презъ 1927 г. въ Прага проучвахъ и пр. Въ тия хаври почнаха да се издигатъ вели
веното беше, че града и производството — поминъка,
въпроса. Но все още всичко е въ неточни и неяс колепни вили, за които се хврчатъ въ града —
иматъ безусловно нужда отъ електрическа енергия,
че
ни проекти,
реализирането на които зависи не отъ въ работа и материали — милиони. Единъ богатъ
търгътъ ни Даде цена износна и, че електрическото
Варненската община, а отъ държавата ни и отъ купувачъ целата есень и зима работи една под
стопанство на града е така износно и доходно, чесаЧехо-Славия и др. заинтересовани държави. По порна стена за вилата си и създаде така работа
мЬ ще изплаща отъ доходитп, си своитп дългове втория
и ще въпросъ правиха се тоже изложения и отъ на десятки работници.
дава печалби на дбщината. Това дело щеше да бъТъргов. камара и отъ общогражд. комитетъ, на
Ето и подобрението въ лптовното ни стопанство:
де най-големий активъ за града, но за големо съ който кмета е председатель. Понеже се засЬгатъ
1.
Казино. На местото на полусрутената дъсжаление, въпреки моите усилия, общинския съветъ интереси на други градове и се касае до нагажчена
барака,
която цели 35 години- служеше за
«ема сили да го изнесе на плещите си.
дане на специални тарифи, държавната власть още центъръ на летовището ни, изникна ново казино,
'Що се отнася до комунистите общински съ неможе нищо да стори. Пъкъ и градътъ е слабъ което ни дава всичките удобства. То има пълна
ветници, за мене е ясно, защо гласуваха противъ; за една по енергична борба,-защото народните му електрификация, канализация, водопроводъ и мо
колкото повече тъмнина, толкова по добре за тех представители еж отъ средата на крайните партии дерни кухненски машини. Само последните струватъ
ните агитации. Но непонятно ми бе опозицията на и, изключая единиятъ, смътатъ, че поминъка на надъ 150,000 лв., а целото казино около 3000000
съветниците отъ другите партии. Азъ останвхъ за града е неважна работа, а по-важна е световната лева.
това дело само съ 8 гласа!
революция.
2 . Новитп бани, построени по нова система,
Некои общински съветници казаха и писаха,
Казватъ, че отъ опитите народите черпили която дава възможность за по бързо и по ефтино
че търгътъ билъ опороченъ. За единъ търгъ, кой поука, а сжщо и отъ страданията. Кой знае дали обслужване на клиентите. Въ техъ могатъ едно
то всички съветници признаха за износенъ и за и за Варна е верно. Той требва да запази поне временно да се къпятъ не по малко клиенти, от
едно предприятие доходно и необходимо, съвета собствената си опора — общината отъ безгрижие и колкото въ централните. Големата навалица презъ
може й да се незанимава съ посочваните грешки. разорение, на което искатъ мнозина да я обрекатъ. летния сезонъ налагаше разширението на студе
Но такива и немаше. Срокътъ за утвърждаването Както третия въпросъ, така и другите свър ните бани. Похарчихме около 24% мил', лева.
билъ изтекълъ. Това е съвсемъ неверно.
зани съ търговското повдигане на Варна не ще
3 . Удвояване на второкласните топли бани, отъ
Фирмата Шкода се била отказала отъ търга,
засягамъ, защото предмета ми е извършеното въ
които
се чувствува голема нужда. Кабините отъ
нЬ тю закона никой не може да оттегли офертата 2 години отъ общината. Правилъ съмъ много поей.' Отъ где на къде съвета да уважи подобно стжпки и много молби. Подържалъ съмъ, че дър 18 станаха 40 и еж снабдени съ емайлирани вани.
4 . Новъ отоплителъ за сжщитгъ. Съществую
заявление, когато фирмата има представена У* мил. жавата требва да възприеме една политика на
лева гаранция, която, ако фирмата не изпълни подпомагане повдигането на пострадалите отъ вой щия беше полугоденъ, първобитенъ и не иконопредприятието, щехъ да конфискувамъ за община ните градове. Вервамъ, че тя скоро ще започне това. миченъ. Едвамъ издържахме съ него миналото ле
та. А сега общин. съветъ самъ освободи фирмата
До като, обаче, Варна намери своя естественъ то. Построенъ е сега паренъ, модеренъ отопли
отъ предприятието и отне възможностьта на об или искуственъ хинтерландъ и до като въобще до телъ, за който се похарчиха около У% мил. лева.
шината да конфискува гаранцията! Но фирмата бие своята голема търговия, той требва да търси Той ни гарантира вече една редовна и добра работа.
Опити съ него се направиха, но за пръвъ пжть
щеше да изпълни предприятието, защото иначе и др. поминъци. Кои еж те ?
ще се използува презъ идния сезонъ. Сега се
щеше до бъде лишена отъ участие въ търгове
въ България и защото е една отъ най-големите
2 . З а н а ш е т о л Ъ т о в и щ е . Неговото зна подобрява и водопроводната му инсталация, като
фирми и ще държи на своя престижъ. Тя е пред- чение за поминъка на Варна е много големо и първо се достави н о в а електромоторна помпа,
прнемачъ и на електрификацията на държавната това днесъ е общопризнато и очевидно. Летови по силна отъ сжществующата и се, направи на
мина Перникъ — предприятие за около стотина щето ни е сериозенъ источникъ за поминъкъ на плажа кладенецъ за изсмукване чиста морска вода.
мил. лева.
5. Новъ изложбенъ салонъ. За изложби — занаят
цплото гражданство, тъй като отъ него всички
граждани, направо или посредствено, извличатъ чийски, индустриални и художествени отъ такъвъ
(Грешката е вече сторена — рвзбира се за
сметка на гражданите, които еж петимни за свет1- материална полза. Заслужава да се погрижимъ за аслонъ и то въ градината се чувствуваше голема
нужда. Съ материяла отъ стария бюфетъ, като
лина и Индустриална енергия, и за сметка на об него повече.
щината, която похарчи 100,000 лв. разходи по
Презъ летния сезонъ, въ продължение на два се използуваха и некои стари зидове подъ лет
търга.
месеци, броятъ на гостите е около 30.000, отъ ко ния театъръ се построи новъ павилионъ. Той
Наредилъ съмъ да се приготви всичко за ито се ползуватъ преко наемодавци, хотелиери, служи вече миналата година за художествени из
обявяването на новъ търгъ. Но отъ състава на бжфайтонджии, овощари, автомобилисти, бръснари, ложби. Требва да се подобри и леко украси и
месари, хлебари, еснафи, търговци и др. Множе така той ще задоволява за известно време една
дащия общин. съветъ зависи дали дплото ще се оежгцестви. То има и явни принципиални противници. ство обущари и шивачи презъ ц%лото лето рабо- насъщна нужда.
Така напр., единъ отъ лидерите на Демократичес тятъ добре поради добрата клиентела що летови
в. Разхубавяване на морския бртъ подъ казиното.
ката партия — Хр. Мирски — излезе въ вестникъ щето имъ носи, сжщо и множество търговци. По Заварихме сипеи, а днесъ брега е разхубавенъ съ
„Новини" съ статия да подържа, че това пред питайте ги и те недвусмислено ще Ви го признаятъ. хубавъ булевардъ, съ хубави балустри, залесенъ и
приятие требвало да се изостави за сметка на дру Ползуването отъ наемите вече се централизира: съ подкрепенъ съ хубави подпорни стени. Алеята подъ
ги— водоснабдяването и пр. Обаче, той не дър урегулирването и настилането на улиците движе бюфета и оная покрай баните служатъ на найжи сметка за значението на електрификацията, че нието въ града се улеснява и за летовниците не приятните разходки. Те се разхубавиха и продъл
инсталацията ще се строи на кредитъ, и че съ съставлява големо затруднение да си наематъ стаи жиха. Огкри се и булеварда предъ лозята, -който
доходитв си не само ще се изплати, ами и ще да въ по-далечните отъ баните квартали. Това децен ще даде възможность на гостите да се любуватъ
ва печалби, съ които ще се подпомогнатъ другите трализиране ще се почувствува особено когато се на хубавия брегъ и да се разхождатъ по него.
предприятия. И днешната ни електрическа центра уреди и една редовна градска превозна — отобус7. Разхубави се и морската градина. Нова ка
ла носи чистъ приходъ на общината неколко ми на или трамвайна служба.
нализация, водопроводъ, канализация отделна за
лиона лева годишно! Водното дело, не само не
Не малко е косвената за други граждани пол дъждовните води, които застрашаваха целото нн
ще се спре отъ електрификацията, ами и ще се за : всеко засилване въ поминъка на гореизброе летовно стопанство, нова електрификация, нови
подпомогне. Същия отговоръ бихъ далъ и на ония ните съсловия ще се отрази и върху всички други, градински фигури и алеи, новъ фонтанъ съ елек
съветници, които се уплашиха отъ „големия дългъ", включително и работници, защото печалбите се трическо цветно осветление и пр. Всичко това
който общината ще има за електрификацията. За пласиратъ въ града, било въ консомация, било направи първата часть на градината твърде кра
дълженията за доходни предприятия никога не еж въ строежи, било за други нужди. Полза кос сива и приятна.
тяжесть. Времето не ми позволява повече да гово вена има и за държавното съкровище и за общин
8. Нови отходни мгъста, отъ които се чувству
ря за това мероприятие. Ще подчертая още, че ската каса, защото граждани които еж спечелили
ваше належаща нужда. Старите подобни места,
за големо дело требватъ смели ръце и решител- по нещо ще си плащатъ редовно и данъците.
които грозеха и омърсяваха градината се премах
ность да се носи отговорность.
Интересенъ показалецъ за летовището е из наха.
Некога — не отдавна — общински управ
плащанията на дългове и икономиите — влогове ници, построиха
нуждникъ на самия морски брегъ
те, които въ банките и спестовната коса се пра- до бюфета по протежение
н.
на най-приятно и найвятъ летно време отъ гражданите.
любимото место за разходка на публиката и мьрИ това е твърде понятно, защото като смет сотиите се разливаха по брега.
ните всеки летовникъ да харчи дневно средно по
1. З а т ъ р г о в и я т а . Варна съществува отъ 100 лева или за м-цъ 3000 лева, всички летовници
Сега построените отходни места съ канали
2500 години и е търговски и пристанищенъ градъ средно около 30000 за 2 месеца ще похарчатъ зирани, водоснабдени и презъ целото лето имаха
отъ далечно минало. Венециански консули отъ XIV 180 мил. лева! Множество летовници харчатъ много постоянна прислуга. Чистотата беше образцова.
столетието славятъ като търговски и житница на пари, но има и такива които харчатъ малко. Ние Те еж задъ летния театъръ.
България, а отъ 1848 год. Варненското пристанище вземаме средния необходимъ дневенъ разходъ. И
Всичко изброено се извърши отъ общината
почва да се посещава редовно отъ параходите на така засилването на летовището ни е засилване съ сръчность и бързина, въ около 100 работни
Лоидъ. Англичаните* схващайки значението на на всички поминъци, включително и търговията. дни. Имамъ смелостьта да кажа, че въ това отно
Варна за свързва нето на Средня Европа съ Ори
Гражданите иматъ и' друга твърде голема шение общинската ни политика и българското
ента, още въ турско време построиха линията полза отъ летовищлто: повдигането ценитп, на нед
строителство взеха рекордъ! Изненадата на гости
Русе—Цариградъ. Но рекордъ въ своята вносно- вижимите имоти въ некои квартали: ул. Царь- те беше голема.
износна търговия варненското пристанище достиг Борисъ, б Септемврий, Бул. Сливница и почти по
9. дължа да спомена и за добрата уредба и
на презъ 1911 г. 500,000 тона и е било посеща всички улици отъ Бул. Мария-Луиза къмъ морето. за впасителнатл служба при банитп, благодарение
вано средно отъ по 12 парахода дневно! Отъ Сжщо е и въ лозята отъ двете страни на Евкси- на която мин. година морето не взе традиционни
внасяните 140,000 тона стоки около 80,000 съ би ноградското шосе до монастира. За 1 кв. метъръ те си жертви. Службата се състоеше отъ лодки,
ли предметъ на търговия въ града. Днесъ целия днесъ по въпросните улици се предлагатъ надъ плувци, плаващи уреди, такива за хвърляне при
износъ е около 40,000 тона годишно. Варна изгуби 1000 лв. а за хавригв цените стигнаха въ некои мест нужда, сигналистъ, сигнални средства и пр. Спасе
своя хинтерландъ и заедносъ това своята търговия. ности надъ 100 лв.кв.м.! И това повдигане на цените ни еж презъ сезона около 35 давящи се! Лошо
Какъ да се подпомогне тя? Голямъ въпросъ и на е отъ 2 години насамъ и особено отъ миналото реноме иматъ ония бани, които излагатъ клиенти
всеки случай разрешимъ не отъ общината, а отълето, отъ когато летовището ни резко се подобри те си на опасность, като нематъ спасителна служ
държавата. Сочатъ се следните срейства:
и придоби по богата клиентела. Ето некои инте ба. Доставиха се и уреди за изкуствено дишане
на удавени. Презъ целия сезонъ въ баните дежу
1. Да се привлече презъ Варна износа на Ду ресни данни:
навските и Черноморски държави, дори и на поВъ десно отъ сжшото шосе къмъ морето, риха единъ лекарь и 2 фелдшери. Обзаведе се и
далечни, като се обяви Варна за свободно пристании^. еж продадени презъ 1927 и 1928 год. около 150 специална амбулатория.
10. Мпсто за нови гробища се урежда и презъ
'•• 2. Да се създаде една специялиа тарифа за декара, а въ лево около 100 декара хаври и лозя.
превозътъ на стоки, та да стане възможно превоз Презъ 1926 година еж извършени въ същите настжпващата пролегь старите гробища на море.
местности продажаби само на около 25 декара. брегъ ще се присъединятъ къмъ морската гради
ването, имъ презъ Варна.
3. Нойи приспособления въ пристанището за Броятъ на продадените имоти въ сжщите мест на. Заравянето на мъртавци въ техъ ще се забрани.
Ще завърша изложението си за летовището,
ности презъ 1927 и 1928 год. е около 60, принад
Улеснение на търговията и пр. и пр.
като
пожелая начертаната съ дела общинска
лежаща
преимуществено
на
по
бедни
хора,
които
По първия въпросъ имаше преговори съ Чеполитика да бжде следвана смило и съ широкъ
съ
цената
на
тия
имоти
си
направиха
въ
града
хо Славия, която отъ 1921 г. прояви големъ интезамахъ. Летовището ни е единъ бисеръ и съ една
ресъ. Свърза се въпроса съ едно ново Българо» кжщи и си обзаведоха работа. Дължа да отбе-
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4 . МпЬкарСТВОТО е важенъ помйнъкъ и
поради очевидното големо значение на тоя поми има условия да бъде подпомогнато, както за да се
модерна уредба* ще стане полезно за поминъка на нъкъ
общината взе грижата отъ мин. гооина оа юдаде прехрана на производителите, така и за да
Варненци. Требва да направимъ всичко възможно
подпомогне
по ефикасно.
се усили количеството на млекото въ града, отъ
да привлечемъ богата европейска клиентела. Ми
Ваоненските
грозда еж се славили, могатъ и което се чувствува все пр голема нужда.
налата година сме имали около 9000 чужденци.
Подпомагането, е предприето: 1) чрезъ повоПрезъ 1927 г. само 1000, а по рано — нищо. Има днесъ да бждатъ по-добри и-годни да траятъ и
широко попе за работа за добрите общински да се изнасятъ на европейски пазари. Могатъ да брение качеството — породата на млпчния добитък
виреятъ и ранните грозда, които ще иматъ добъръ и 2) чрезъ улеснете за по евтинъ фуражъ.
.
работници! !
• По първия пунктъ и въобще за подобрение яа
За идния сезонъ се подготвятъ хубави рекламни пазаръ — предъ курортистите. Същото е и съ
табла и единъфилмъ, съ който надевамъ се общинатавината. И за да се даде тласъкъ въ това отноше скотовъдството: построи се жилище за общинските
мъжки разплодници съ отделения: а) за 3 бика и
ще уголеми броя на летовниците.' Филмътъ биде ние общината предприе:
1. Проучване сегашното ни лозарство—-чрезъ ста
3 жребеца, б) свинарникъ съ 3 бокса — за 2 поснетъ отъ една немска компания. Той е готовъ —
около 200 м. и наскоро ще го гледате въ нашите налата на 23 септемврий мин. година изложба, родисти нереза и 1 свинка, отъ която добитите
кина. Курортите еж търговия и искатъ своята ре която беше едно небивало културно тържество на прасета ще се раздаватъ, съ. намалени цени на
клама, Приготовляваме се да .участвуваме и въ тоя помйнъкъ. 'Изложбата бе великолепна и съ варненските граждани за по нататъшно отглежда
нея основателно се погордяха и лозарите и кмет не и размножаване и в) жилище за гледачите на
изложенията въ Прага и БудаПеща напролеть.
ството предъ множеството посетители — около разплодниците. Както обора, така и свинарника
3. З а Л о з а р с т в о т о . Касае се за едно про 18,000 души. Изненада беше за всички прекрас еж канализирани и водоснабдени за лесно изми
изводство, което е давало отъ старини помйнъкъ на ното и скъпо богатство,: което дава нашата земя.' ване. Торътъ отъ добитъка се събира въ специ.
много варненци. Рускиятъ кореспондентъ Тепляковъ, Изложбата внесе светлина и ентусиазьмъ у лоза ялно построеното модерно торищег за наторяване
който презъ 182В г. посетилъ съ,руските войски рите и ги обнадежди за добро бждаще.
на общинските лозя, ниви и пр. Постройката стру
Варна, пише, че всичките стръмнини около града
ва. около 200,000 лв. : До сега имахме 2 негодни
2. Създаде специална винарска лаборатория, за
били засадени съ лозя. А френския консулъ въВар- ' безплатни анализи на болни вина и за упътване бика, които се отглеждаха въ вехгоришините ла
на А, П.Вретосъ въ книгата си „Ьа Ьи^апеп е* тдоаег. какъ да се лекуватъ,.'. ,
пожарната команда. Продадоха се и , доставихме
пе", пише, че презъ 1846 г., когато и книгата е из
единъ
годенъ." Поискахме отъ .Садовското земле
'.''. 3. Общината, достави и инсталира специаленъ
дадена, му гостувалъ Техеранския фр. посланикъ
делско училище още .2 бика, а така, с ъ т о и свин
паренъ
котелъ
за
да
сепречистватъ
сигурно
и,
бър
Графъ Сартишъ, който, като билъ гостенъ съ..
ските разплодници.
»
грозде бледожълто (чаушъ) се произнесълъ, че зо. съ пара винарските съдове на лозарите. ',
Решено
е
да
се
построи
и
модеренъ
курткг.
4. Реши да подкрепи сжществующата коопе? Предвиденъ е въ бнаджета на скотовъдния фондъ
такова хубаво грозде немало въ (Франция.."Тези 1
книжовни сведения еж ценни и ни даватъ . да 'се' рация „Димятъ", като запиши 100 деланеобходимия, кредитъ и ще се пристъпи щомъ
убедимъ, че въ миналото варненци еж били г;оле-'
5. Набавя'единъ филтъръ-пулверизаторъ тоже времето
за
позволи къмъ постройката му. ...
ми производители на грозда. Но и живи старци обслужване на всичките лозарй — за бързото пре
,. По втория пунктъ — въобще за засилването,на,
разправятъ същото. И между насъ има, коипг1 чистване на вината.
.
;
. • !
фуражното производство й специално културата т
помнятъ последните дни на старото лозарство, съ
люцерната: отдйли се едно пространство отъ 50,
Предстои
още*
.
.
.
,
неговите сладки и изобилни грозда. Помнятъ чуд
декара,, отъ най близките и плодородни общински
1.
Да
св
уреди
бюро
за
лозарски
работници.
ните веселби и радости, свързани' съ тоя поми-'
ниви. Почвата преди, повече отъ 2 месеца е дъл
2.
Курсове
за
подготовка'
на
такива,
презъ
нькъ по гроздобера, възпеванъ и въ народните ни',
боко изорана и презъ м. Мартъ люцерната ще се
февруарий
ще
се
откриятъ.
песни и отъ мнозина наши поети. Старото лозарст
засее. Произведения фуражъ ще се използува за
и
3.
Да
се
построи
винарска
изба.
во достигна въ' 1897 "г. края на своя разцвътъ.
Сзикахъ конференция отъ лозарн за размена общинските коне, а за храна на мъжките ра*
Заетото съ лозя пространство било около 32,000
на
мисли
по необходимите мероприятия за повди плодници ще се произведе фуражъ отъ второ едно
декара срещу 63,000 въ целия'ок|Зъгъ (5-те 1око
гането
,на
лозарството^ Всички подчертаха голе место 20 декара, тоже изорано. Общинския съвет ъ
лии). Вследствие перноспората и филоксерата от/ь
....'•.-.
мата
полза
отъ предприетите вече такива. Но, като отпусналъ и нуждното фиево семе.
тогава почна унищожение на старата лоза. Скоро
нещо
много
належаще
се
посочи
винарската
изба,'
Специялно
за
подпомагане
гражданитп,
които
изчезна у лозарите сладката надежда да се излекоято
за
всички
лозарски'
центрове
е
още
мечта.
иматъ
мтченъ
добитъкъ:
р
а
з
п
р
е
д
е
л
и
х
м
е
на
куватъ лозята и наново възмогнатъ. Презъ. 1910
год. започва новотЪ лозарство — съ американски Е добре, Варненското общинско управление, смета делове отъ по.З декара часть отъ мерата, които,
лози. Засадени еж били тогава всичко 3 лозя —- да създаде улеснения за реализирането й. Чрезъ ще имъ се рдздадатъ чрезъ жребие, за заекване
4' декара. Недоверчивостьта •• на консервативния нея не само ще се създава хубаво вино, ами и ще съ люцерна.;Тази мерна въ, най скоро време ще
българинъ му попречи да възприеме бързо новото, се' запазва, ,и лозарите не ще има защо да бър- се разшири до степень да обхване и останалите
кравари, всички каруцари й файтонджии. Така се
полезното, и едва следъ 1919 г., поради високите затъ да си продаватъ гроздето на убита цена.
Заслужайа да се каже' йещо и за самото об цели и едно поевтиняване на сеното. ,.
,
цени на вината, новото лозарство започна интен
За увеличение « подобрение на общйнсттгь, пазивно да се развива. Ежегодно се засаждаха щинска стопанство —' лозовия разсадникъ,'но ще се
по 500—800 декара. Съ лозарство се заловиха, се задоволя да ви цйтирамъ само тия сведения, сища" решено е да се пристжри къмъ изкореняване,
кой за удоволствие, кой за странични доходи, и които говорятъ ясно : за неговото постепенно ста- . на закелевелата общинска гора въ местностите
*
„Баба-Бурунъ и „Пейнирджикъ", които съ съвсемъ.
хора, които не еж имали нищо общо съ него и билизиране.
1926 г.
1927'г. :
1928 г изоставени. Въ последствие ще се залеси пасбище
не еж го познавали: учители, адвокати, свещеници,
228,218'
468,549
772,830- то но съ орехи, засадени на по-големо разстояние
търговци и пр. Опитите съ евтините италиянски 1. Приходъ
лози напълно пропаднаха.
2. Разходъ
305.606
400,174
440,000 единъ отъ другъ. Ореховите дръвчета с ъ готови,.
Днесъ въ Варна имаме около 8000 декара амери Чистъ приходъ 83,488
, 68,549
332,830 а нуждния за цельта кредитъ отъ 40000 лв. е.
предвиденъ въ скотовъдния бюджетъ. От> същия
кански лозя. Въ 2381 комплекта, притежание на
дефицигь
• •
кредитъ ще се доставятъ необходимите за подо
2162 собственици, което ще рече, че лозарството
Следъ като града загуби добрия си търгов брението на пасбищата оръдия — скарификаторъ
въ Варна е преимуществено дребно и повечето за
ски помйнъкъ, ще се обърнемъ къмъ майката земя, и синджирна брана,
,
страниченъ помйнъкъ.
коя го въ нашия градъ изглежда твърде благодат
По
този
отделъ
завършвамъ
като
подчертая,
По 5 декара иматъ 375 стопани
на и чрезъ лозарството ще даде помйнъкъ' на че за пръвъ пжтъ, се предприема системна и въ щи
мнозина. Съ общи усилия, то'скоро ще достигне роки рамки работа. До сега. скотовъдния фондъ,
по 8 декара иматъ 95 стопани
старото по количество и ще го надмине по качество. съществуваше само на книга и единствения „при
ло 10
25
Преди да завърша за тоя помйнъкъ, дължа' ходъ и, разходъ по него беше възнаграждението кое
по 15
19
да опровергая твърдението на некои, че общинския то на касиера се е плащало за нищо.
по 20
3
лоз. разсадникъ конкуриралъ съ гроздето си ло
зарите и подбивалъ цените. За да се види колко
5. За дърводелския помйнъкъ, съ
по 30
това е голословно, достатъчно е да Ви подчертая, който се занимаватъ множество граждани, кметст
Около 2000 стопани иматъ отъ 1—5 декара.
че производството на общ лоз. разсадникъ е око вото, тоже Црадприе некои мерки. Около големо-'
За да се подчертае значението на новото лозар ло 20,000 кгр., отъ които едва половината се про то благоустройство на града за дърводелците има
ство въ Варна ще си послужимъ съ следните данни : дава на дребно въ общинските магазини, винаги работа. Увеличава се и работата на мебелите.
Презъ 1927 год. е произведено грозде около при цени не по-низки отъ ония на които лозарите Доста младежи свършватъ стопанско училища, но
4 мил. кгр. една часть продадено на грозде, друга си продаватъ гроздето.нема въ града место, гдето да практикуватъ подъ
— на вино — около 1,200,000 литри и ракии 35,000
надзоръ на компетентно ли це. Общинската рабо
Пжтигцата
и
мостоветгь
въ
лозята
еж
отъ
литри. Приблизителенъ общъ доходь . отъ плодътъ
тилница отъ 3—4 месеци е добре обзаведена и
много
големо
значение
за
лозарството.
Презъ
две
около 30 милиона лева. Дори за Варна и околията
има за ръководитель вещъ учитель; При.:него
това производство съвсемъ не стига и затова се те години се направиха нови 27 моста, т. е. повече вече отбиватъ своястажъ4—5, завършили, столарек
отъ
колкото
отъ
освобождението
на
България;
внася отъ вънъ много грозде, а вино Г/г мил.
училище ученици На второ место, откритъ е при
литри, ракии 120,000 литри и спиртъ 55,000 литри. ремонтирани еж въ град?, около него и въ лозята същата работилница курс» върху новитп работи въ
6 километра пътища и рсички други мостове —
Значи, днешното лозарство храни повече отъ повече отъ 20.
тоя занаятъ и еж записани много дърводелци.
',
1000 семейства. За отглеждането на тия лозя еж
Организацията на гвхното сдружение посрещна
За
да
се
оцени
правилно
значението
на
всички
необходими годишно около 100,000 надници, което
съ радость тази инициатива и я подпомогна. Про*
ще каже че и V» отъ общото работничество нами тия мероприятия на кметството, позволявамъ си да грамата е много интересна и ще обогати курсис
се
позова
на
мнението
на
местните
23
агрономи,
ра хлебътъ си въ лозарството.
тите съ множество знания.
изказано въ следното писмо:
Производството на облагородени лози също е
На трето место, азъ дадохъ съгласието си
Местна''
отъ големо значение: чрезъ него се създава ;възДо .Господина >
да
се
запише общината за членъ въ новооснованата
Агрономическа група
можность за нови лозя и се дава работа на мно
Н. П о п о р ъ
кооперация на същото сдружение и въ бюджето
№ 15
го работници. Има въ Варна 14 производители
16 януари 1929 г.
проекта за 1929/1930 г. се предвижда сумата за
.-•:> Кметъ на града
на лози и ТБ се занимаватъ изключително съ това.
гр. Варна.
покупка на делове.
. ;,
Т
у
к
ъ.
Презъ 1927 година еж изнесени отъ Варна 300000
п.
г.
лози, но еж били внесени 800 000! А миналогодиш
Въ заседанието на агрономическата група съ
ното производство е надъ 800,000 — небивало до
сега, по големата часть продадени въ Добруджа. стояло се на 5 т. м., се направи съобщение за но
Отъ 1914 год. главенъ факторъ за развитието вото крупно мероприятие огь големо стопанско
Грижите за материалната култура требва да
на новото лозарство въ града ни е общинския ло и икономическо значение — построяване - на ви
върватъ заедно съ ония за духовната. Въ днев
зовъ разсадникъ, създаденъ презъ 1913 година, кой нарска изба въ гр. Варна, замислено отъ Васъ..
Групата, членовете на която еж се посветили ното общество две мнения по това нема.
то има 200 декара земя и се използува главно за
производство на гладъкъ материалъ. Има и добри за повдигане^ родното ни земледелско производ
I, Грижи за учебното дЪло.
лозя. Той е произвелъ до сега 11 мил. резници, ство, нежалеики трудъ и спокойствие, не може да
отъ които еж добити около 5 милиона облагоро не цени онова що Вие до сега сте сторили йъ обВарна има български училища: 14 основни и
дени пръчки, преимуществено за варненци. Произ ластьта на същото производство, известно добое 3 прогимназиални; отъ първите — двете, а именно
водството на резници е почнало отъ 127000 и е на всички, членове. Тя Ви приветствува за това въ Дамяновата махала и Добруджанския кварталъ,
достигнало презъ 1927 година до 1,050,000, а презъ начинание пожелавайки часъ по скоро реализира съ частни сгради. Училищата не еж достатъчни и
1928 година е — 1,700,000!
нето на замкеленно дели — постройка на изба.
повечето се нуждаятъ отъ сериозенъ ремонтъ.
До сега съ това се е ограничавала дейностьДворовете имъ съ открити, немать удобни отход
Съ поздравь, Секретарь на групата:
та на общината за закрепване на лозарството. Но
ни места, и целиятъ имъ учебенъ инвентаръ е из•"• ••. •*•• ; "
>
Йорд. Пощвъ,въхтялъ и съвсемъ недостатъченъ. На^важниягь
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културенъ институтъ презъ цело десетолетие води
анемиченъ животъ и за повдигането му с ъ необ
ходими повече грижи и повече средства. Училищ
ното настоятелство подъ председателството на г нъ
Д-ръ Златаровъ, полага завидни грижи, но мъчно
тията не ще се преодолее лесно, защото учили. щето неми свои имоти, свои доходи. Варна въ то
ва отношение стои по-назадъ отъ много села Целиятъ приходъ на Варненското училище се дава
отъ общинския бюджетъ. Най зле е било то презъ
времето на комунистическото и дружбашко управ
ление на общината, когато се е давало за учеб
ното дело по около IV» мил. лева, когато днесъ
се даватъ около 5 мип. лева.
За да се сдобие училището съ единъ дохо
денъ имотъ, напра&иха се усилия да се разреши отъ
Народното събрание повдигнатия отъ преди години
въпросъ за отстъпването на училищното настоя
телство отъ държавата Бплишкия хамбаръ, нахо
дящъ се на ул. Гургулята. Сериозенъ въпросъ е
снабдяването на училището съ доходни имоти. На
местото на училището Сулини би ( могло да се по
строи имоть съ дукяни, голема баня и хотель.
Кметството сериозно проучва и този въпросъ.
Въ съгласие сь училищното настоятелство е
решено да се строи едно образцово голгьмо учглище
— Ар- Конакъ. Търгътъ е угвърденъ и напрол%тъ
ще се строи училището. Наложи .елно е ^а се по
строи на площада училище и въ Добр. Кварталъ.
За училище въ Дамянов'та махала има вече кре;
дитъ въ бюджетопроекта за 1929/1930 год.
На праздното место на ул Съборна срещу
църквата Мството на Железниците е решило да
строи Т. П. Станиия, която ще сгрува надъ 10 мил.
лева. Но местото за тая станция е ъгълътъ, гдето
е училището Св. Наумъ — на ул. Владиславъ. Пов
дигнахме въпросътъ за замена на мъстото и измо-'
лихме самъ г. Министра да дойди тукъ и да го
проучи. Той стори тоза и ще го разреши. Моята
цель е двойна — а) Т. П. здание да праси най
откритото место, гдето ако се построи ще бъде
по удобно за гражданството и б) да ни заплати
М вото стойностьта на сградата и съ тия пари и
материялите отъ същото и отъ съседното да направимъ едно образцово училище на местото, което
М-вото ще ни отстъпи. ИзвЬстно е, че и двзте тия
училища еж вече негодни и на много шумни ули
ци, на каквито не бива да бъдатъ, Ще се изпол
зува и местото отъ второто училище, което има
големо лице на ул. Владиславъ, за доходенъ имотъ
Преговаря се съ г-на Министра и за единъ
дълюсроченъ заемъ съ съдействието на фондовете на
същото министерство отъ около 4 милиона лева
за новото училище.

Варненски общиндки вестникъ
260. Взети съ м^рки за доставката на други. За
ръководитель е поставенъ опитенъ учитель.
Библиотечната управа поиска много приспо
собления и пособия. Постоянно се набавятъ. Къмъ
1 I 1929 год. библиотеката разполага съ 16 334
книги, едно наистина ценно богатство. Но ако тя
бъде огрлд^на съ грижи каквито сега се полагатъ
за нея, тя скоро Щ'". удвои богатството си.
Нашата библиотека съ свсит% книги и чи
талня привлича ^ ч е вниманието на Варненската
читающа публика м се издига като мощенъ кул
туренъ центъръ, отъ какъвто нашия градъ отдав
на чувствуваше голема нужда.

тива, основа се при друн<еството специаленъ комитетъ, който вече работи. Материалите ще се
печататъ въ общинския вестникъ. Първия кредитъ
за това се^вече отпусна отъ общината и предаде
на дружеството.
Общинската политика 'обгръща множество
въпроси и отъ културенъ характеръ, чието разре
шение може да бъде^дЬло само на просветени
управници.
•

' '
, л ~ ЙИПЯ тъй застъпена, както
служба никога не е била тъй
пояттм,
миналата година. ВмЬсто една
а в Т смоколкото заварихме имаме вече
Ц - М ^ ^
Х ^ ^ Т с ^ й ™ ™ ™
Редовно. Контрола
"2!СГсъестните продукти е добре уреденъ.
върху с ъ е с т н ^ * Р Уо бодтшъ
имъ
и шаШването
безплатни Царства. Подобри, се«тази служба
„ общинската аптека дойде на пем^шь I |рег
леждатъ се безплатно годишно около 20 СТО болни
^ Т е раздаватъ с ъ щ о безплатно лекарства за око
съ

Л
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О з н а ч и х м е специаленъ лекарг въ Сесъ-Севмесъ
- това за пръвъ п ъ . ь - и той живее тамъ и е
винаги на р а з п о л о ж е т е на населението. Какво е
III. Театралното д&по.
на това дело нека се С *Д И " ° , 1 0 В в а '
На днешната правителствена власть се дъл значението
д
„,_, МЯГТРНЪ или на служоа въ
Безъ театрална сграда, то е невъзможно. Зала жи окончателно закрепване на бездомниците къмъ
„Съединение" п Р 0 С т о срами нашия хубавъ градъ, дворишата имъ съ гласуване закона за издаване на че никакъвъ лекеръ—частень тт по ч
който минава за единъ отъ културните български нотариални актове. Тоя законъ е резултатъ и на тоя кварталъ немаше и нуждиющите се требноше
центрове. Презъ ккетуването на г. Церова, преди ходатайството на общин. кметове, които именно да идватъ въ града. Урежда се амбулаторията,
около 19 години, се започна невия театьръ, но не се искаха' да се тури край на неопределеностьта. има и фелдшер-ь, тоже постоянень.
довьрши отъ неговитЬ заместници, които го остави Между техъ е Варнен. кметъ. Закона влезе в ъ •'"'. 4 Приюта за бедни родилки, създаденъ по-раха да стърчи к-лтс! гълъбг-рникъ и да се руши. Една сила преди около 4 месеца. Но питатъ ме заинте но. днесъ е окончателно звкрепньль и принася
отъ първите наши грижи беше да се довърши ресованите, ззщо още не се издаватъ актовете? голема полза. Приготви се планъ за специално зда
тоя културенъ пафетникъ и така да се създъдатъ Азъ пъкъ питамъ т е х ъ . — Кря община ги вече ние и за тая цель се усигури И/в мил. лева отъ
единъ фондъ съ социално предназначение. На проусовия за -геатргЛно ДЕЛО въ града ни Веднага се издава ?
отдйде на търгъ довършването на- фоайето, което
Има много подготвителна работа. Преписката за леть пострейката ще започне.
бъше безъ прозСрци и Ерати, безъ дюшемета, раздаваните мйста заварихме въ пълно безредие, •''••••' 5- Противобгъсната бактереологическа станиия,
безъ мазилки. Т<? беша 4 голи, неизмазани сте въ каквото е било и самото раздаване на местата. открита въ болницата Парашкева Николау отъ
ни и безъ тавани — двата му етажа. Днесъ то Специални чиновници събирегь сведения и попъл- 3 - 4 години и подържана отъ Варненски и Шу
съперничи съ езоята хубость на много български вагъ списъците. Требва' съ това'да се свърши. Но менски окръзи, закрепна подъ мое председател
салони и е удобнсР за читалнята. Разходвани с ъ има друго едно много по-сжшествено препятствие: ство и днесъ, като никога има неколко стотици
за довършването ;"му V* мил. лева! Веднага-следъ спорътъ породенъ въ София,'какви актове требва хиляди лв, готови пари. Най-гопемата й подкрепа
тева се отдаде на търгь покривната конструкция да се издаватъ: — По покупко-продажба ли, или е нашата община. Подъ ръководството на Дирек
Припомнете си, ча целия театъръ беше безъ по административни. Спорътъ сега е въ Касеционния тора й лекаръ, тя работи добре и е цела благо
крив ь и п:> стените му беха изникнали шубраци. еждъ. До като не се разреши, нареждане отъ мини- датъ за ония, които засегне нещастието.
Днесъ в че той е] покритъ и напълно запазенъ отъ стерство не можемъ да имаме. Да се издаватъ ак
4. За безработицата.
разрушителните ф'мосферни влияния. Дълго се е тове преди това би поставило бездомниците въ
Всичко изложено до сега е и борба съ без
мъдрувало какъ Да се покрие и съ това само се опастность да харчатъ после за нови актове. Нау
губило време. Сега маханаджиите, които вечно чихме се, че уреждането на въпроса ще стане съ работицата, или създаване на работа,
спорятъ, търсятъ|кусурите въ кубенцето.
законъ, който ще урегулира и положението на
Но тукъ искомъ да кажа нещо специялно за
Следъ това отдадоха се на предприемачъ и ония, които с ъ добили мъста до края на мин. год. работниците.
вхтрешкитп работи: подътъ, ложите стълбите,
Злослови се отъ демагози за ценитгь на мгъстата.
До края на 1927 год. с ъ били регистрирани
сцената и пр. Повривътъ струва около \11% мил. Заявявамъ, че още не сме се занимавали съ тоя 922 безработни — 719 м ъ ж е и 203 жени. О г ь пър
лева, толкова струватъ и вътрешните работи. Тех- въпросъ и че той е разрешенъ отъ закона. Неза вите сато 76 с ъ промишлени, квалифицирани, а
ническиятъ кемкфъ, който назначихъ, измени вът конни, произволни разрешения, подлежатъ на от другите общи Жените с ъ всички бивши тютюнорешното разпределение, за да даде удобни изходи менение. Заинтересованите и общината с ъ гаран работнички. Естествено, има и др. работници, но
и стълби, гардероби, бюфети и да увеличи местата. тирани съ самия законъ, който прави невъзможни т е с ъ имали каква да е заловена работа. Окръж
Поради това се наложиха множество нови работи, произволите.
ния трудовъ комитетъ при трудовата инспекция, въ
които вече се иззършватъ.
Кметството се е отнасяло съ особенни грижи който влиза и Кмета на града, въ три заседания
Ръководителите на днешната обшинска по
къмъ бездомниците и ги е подпомагало винаги. Така, се занима съ въпросътъ за откриване на работа
литика, с ъ решили да довършатъ театъра и да
, 1. На всички, които бидоха по регулация обездо- й реши да се изиска отъ респективните Минис
го направятъ пръЦ по хубость и удобство въ про мени, раздаде мгъста, — около .200, колкото'беха терства и общината да отпочнатъ въ града извърш
винцията. Гражданството се беше обезверило и останали нераздадени. .
ването на строителни работи и така да се създаде
виждаше въ голите стени на тоя имотъ и своята
2. По предложение на Кметството съвета от работа.
и на общината и {на обществениците си спабость. срочи плащанията и даде новъ срокъ за застрояване
»Въ това отношение", казза инспектора на
II. Общинска библиотека.
Днесъ то гледа съ вЬра и се радва, когато день на снабдените съ места бездомници.
трула въ една статия, отъ която взимаме даните
Варненската общинска библиотека същест следъ день културниятъ паметникъ расте. Реши се
3. По мое ходатайство бездомнишкитгъ коопера „Общината направи най много съ прокарването на
вува отъ 1687 год. и преди войните е била единъ дч 0» инсталира 'парно отопление — най модерното, ции,- получиха новъ кредитъ отъ Държавата — 800,000 своята стопанска строителна и регулационна полити
много често посещавани и обичанъ културенъ ин съ топълъ възду^ъ, вместо който пъкъ летно вре лв. Самите представители на бездомниците знаятъ ка — думата е за 1927 год. — и нам>ьри средства
ститутъ въ града ни Отъ началото, обаче, на по
ме ще може да се вкарва разхладителенъ. За го
моите усилия и значението имъ за тази работа.
да подържа 500 общи работници"
спешната война интереса къмъ неа западна. Тя леко.съжеление,!търгътъ беше нередовенъ и за
4. Какъ съмъ се отнасялъ къмъ съдбата на
Наистина безработицата е г.^лтма. Не важи
биаа преместена въ едно отдалечено отъ центъра това Тце се обяви вторъ, Готови с ъ книжата и за
на града место, въ едно сьвсемъ неудобно, както една модерна електрическа инсталация, както за бездомниците, личи и отъ моята речь въ кметска отъ що идва, тя требва да се отстрани Общината
та копфегУи^ия. миналото лето въ летния театръ, първа има дългъ за това. Но никога не си е до
за пазенето на книгите, така и за четене помеща
осветлението, таь|а и за нуждите на сцената. На
въ която речь подържахъ да се дадатъ облекчения вала големъ трудъ. Партии, минаващи като . оление^и дори бива забравена. За това нейно състоя
скоро* и това предприятие ще се отдаде на пред- на кооператорите за отпуснатите имъ заеми, за ми радетели на „пропуканитп, ржне" въ опозиция
ние спомага и пренебрежителното отнасяне къмъ
1
щото работата е .отъ социаленъ характеръ. По само демагогствуватъ съ тоя въпросъ, а кога еж
нея на разните общински режими, особено въ приамачъ.
.ео отъ где|се взеха потребните за театъра държахъ също, че косператорите требва да оста- имали общинската власть с ъ бездействували. Едва
първите години следъ войната, когато съвършено
никаква грижа не е била отделяна за нея. Бюд- средства? Намерихме ги съ добри домакински гри натъ задължени направо и само къмъ Б. Н Банка, отъ 4—5 год. с ъ започнати по-сериозни грижи и
жетътъ е билъ нищоженъ и подържането никакво. жи. колкото това| да не се вървеше на мнозина. а не и къмъ общината и изглежда, че тоя въпросъ особенно отъ 2 години насамъ.
Прибягнахме и кЪмъ фондовите марки, които подъ печели стороници.
Да се свърже благоустройственото дпло съ нуж
Данни за книжното й богатство и за посеще
мое председателство, единъ общограждански коНикои демагогствуватъ и съ това, че общи дата отъ работа — ето щастливото разр шение,
нията отъ това време нема никакви. Никакла ста митетъ издава. ТЬй е учреденъ преди 7—8 години
тистика не е водена. НЬщо повече, библиотеката е и беше събралъ|за 5 години около 250,000 лв. ната, освенъ на обездомените по.регулацията, не сега за сега, на въпросътъ за безработица .а. Това
загубила много книги. Това положение предизвиква въ А азъ само въ 1]/г год. го увеличихъ съ около раздава на др. бездомници места. Това е вер- направи кметството до размени, наистина, удиви>
но, защото:
телни. Яко презъ 1927 год. общината около 6'ла\916 год. една ревизия и комисията съ актъ конста
17а мил. лв. Гражданството прави малки жертви за
1. Такива общината вече нема и
устройството създаде работа на 500 души, презъ
тира липса на 2178 книги, отъ които 1472 изчезнали това, а още повече летовниците, които за всеки
2. Защото предметния законъ за нотариални 1928 г. създаде на много повече. Его некои данни:
безследно и 706 раздадени, но неповърнати и ре
бански
билетъ
даваха
по
1
лв.
за
фоЧдова
марка.
те
актове
запрещава това на общините.
дица други нередовности: неправилно и нередовно
1'. Презъ двете години имаше недостигъ отъра
Тия обяснения, надявамъ се, да пресекатъ ботни кола и отъ работни ржце и стана нужда да
деловодство, нередовно водена заемателна служба, На никого това не тежи, защото е очевидно, че
тия
малки
жертви
отиватъ
за
доброто
дело.
пътя на демагогията съ интересите на бездом
неточно водене на регистри, липса на актове за
За да осигуримъ бързото мобилираие на теа ниците и ще ги убедатъ, че днешното кметство се търсятъ въ съседни селища.
откраднатите книги, липса на годишни ревизии,
2. Ценитгь на работнитп, коли и на работнитбързо сменяване на помощници библиотекари, въ търа, изпросихме отъ Софийския народенъ театъръ не само защищава интересите имъ, ами и създа кити. надници се повишиха съ 20—40°/о.
столовете,
които
той
ще
замести
съ
нови.
Те
се
вайки изобилна работа чрезъ благоустройството и
повечето случаи неподготвени никакъ за службата
3. За пжтно мостови работи общината е пла
и пр. Комисията препоръчала преместването на вече поправятъ. И знаете ли, че ще имаме една курорта ще имъ даде пълната възможность да из- тила на работници около б.СОО.ООо лв., или средно
великолепна
и
много
ценна
гарнитура
отъ
неколко
плащатъ местата си и къщите.
библиотеката на по централно место въ града,
издръжката на около 300 работнически семейства.
приспособление на запазена книгохранителница, стотини стола, достатъчни за партера. Цената имъ
Само чакълджиите с ъ взели около 700 000 лева, а
не
е
по-малка
отъ
300
--400,000
лева.
подържане редовно подвързия на книгите, нищо,
2.
За
пожарното
дЪло.
коларите за землени работи — около 40.000 куб.
Така делото расте и не е далечъ деньтъ на
обаче, не е било направено.
м. пръсть — и за преносъ ка около 20,000 куб. м.
културното тържество за варненци: откриването'
За неговото значение човекъ се сеща само,
камъкъ около 2,000,000 лв.
Въпросътъ за библиотеката стана за насъ на новия театъръ, който ще краси града и ще
актюаленъ, увеличихме нейния бюджетъ отъ 30000 служи за гордость на гражданите. Интелегенцията когато нещастието чукне на вратата му. Така ста
б) Въ постройки и поправки на общински сгра
на съ Плевненци, Пловдивци и др. Имахъ възмож
на 120000 лв. Наемите на зданието за неколко го
ди общината е вложила надъ 8 мил лв., оть 1*Ь
има
единъ
дългъ
големъ
за
това
дело
—
тя
трвбность
да
проуча
въ
чужбина
това
дело
и
се
въздини б*ха неплатени и стопанинътъ ги взема съ
ва да се сплоти около него и да подкрепи ония •хитихъ отъ устройството му: то е тамъ общоспа- ито поне половината с ъ отишли у колари и {»
изп-ъпнителни л и с т о в е . •сително. Разбира се, че всичко е уредено най-мо ботници, следсвателно и тукъ с ъ намерили из
Наложи се търсенето на удобно помещение които го градятъ.
дерно
съ най усъвършенствуваните машини. Всич- дръжка около 300 работнишки семейства
За театрална трупа е още рано да се гове
и презъ м. октомврий 1927 год. библиотеката биде
в) За водно канализационитп, си работи общи
преместена въ сегашното й помещение. Съ това ри сериозно, защото всички средства еж насочени к и постижения на науката веднага се въвеждатъ
за довършването на сградата. Но общината под- З а запазване имота и живота на човека. Кметство- ната е похарчила 3 мил. лв. отъ които 2 мил. еж
се започва новъ животъ за нея.
помага съществующата и тя при лошите условия
Всички книги вече се поместиха въ шкафове наистина направи успехи. Залата се дава безплатно, то ни мин. година тури началото на една добра отишли у работниците, т. е. и отъ туьъ с ъ се
прехранвали около 150 семейства.
а тия последните се запазиха отъ съприкоснове' с ъ щ о : електричество, отопление, гардероби и пр. уредба, като:
1. Построи удобно помещение — първо по рог)Около отварянето на улицигв и око-ю курор
ние съ публиката напълно подъ надзора на бибОбщината подържа и сградата и гардероба и пра дътъ си въ България;
лиотечния персоналъ.
та се създадоха маса събаряния на здания, гридежъ на
ви на своя сметка нови декорации: Само за 2 но
2. Достави една автомобилна помпа и необходи нови, поправки на стари, канелюация, водопроводъ,
Но все пакъ, на библиотеката липсваше една ви пиеси се похарчиха около 300000 лева. Освенъ
хубава голема читалня. Така се създаде нуждата това, трупата се смета като общинска, и замия инвентаръ, отъ какъвто ложарното ни дело електрификация и пр и пр. Казахъ, че за 19^8 г
да се приспособи фоайето на градския театъръ за това получава субсидия отъ държавата — ми беше лишено. За куриозъ требва да ви съобща. с ъ били издадени 1600 позволителни за строежи
читалня за периодическия печатъ. На 26 февруа- сля 100 хиляди дава и отъ окръга — 50 хиляди. че команда.а немаше дори необходимото количе и поправки на такива. Мъчно е да се определи
рий 1928 год. тая читалня биде открита. За да Въ близко бждаще ние ще имаме народната драма, ство черва и една порядъчна стълба, а пожарни колко прости работници, колари, дюлгеои, лешпери, дърводелци, железари, тухлари, варджии, ка
бъде тя напълно въ услуга на широката читающа а също и операта тто редовни гости въ новия карите - облекло. Купихме 500 м. черва, сгло
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1. Нотариални актове за дворнитЪ
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рете на колко светъ въ 2 год. кметството
, и съз
чьл
даде поминъкъ.
Мисля, че създадохме и превратъ въ душата
на работничеството, което вижда, че тъкмо едно
буржуазна власть съчетавайки общия интересъ с ь
оня на безработните, разрешава поминъчната криза.
Не съ думи, а съ дела подкрепихе безработните
прсзг изтеклите 2 години. И мисля, че никой съвестст гражданинъ не ще откаже това.

5. За облегчанме прехраната на града.
Общината следъ войните има тази грижа по
ради големата необходимость. За тази цель и по
силата на специалния законъ за «Облекчение про
доволствието и намаление скъпотията", съществу
ва отъ години комисарство по прехраната. Комисаръ
е кмета и подъ негово ръководство то работи.
Негови съществени функции с ъ :
1. Нормиране цените на хранителните продукти.
2. Доставка на такива за беднитгь граждани на
износни цени.
Комисарството имаше големи дефекти, забъркани сметки, наслоили се отъ цело десетилетие и
първата ни работа беше да го уредимъ като само
стойно учреждение съ редовно счетоводство и отчетностъ. Дали постигнахме това, нека говори след
ното извлечение отъ протокола на контролната
комисия, избрана отъ общ. съветъ: Г. Димитровъ,
Авр, Гачевъ и Я. Цанковъ, отъ които втория е
избраникъ на трудовата група:
„На 2 VII. 1923 год. прегледахме счетоводните
книги, делата и отчетностите на комисарството по
прехраната и като имахме предъ видъ положение
то на с ъ щ и т е въ миналите години . . . намираме сега
образцоаъ редъ . . . Следъ подобренията, които ко
мисарството постигна и сле*дъ като начело на с ъ 
щото с ъ поставени уредници, които между други
те си качества, даватъ доказателство на умение,
преданость и желание да творятъ блага за общи
ната и гражданството — комисарския институтъ
не само не бива да се спъва, но требва да се
разшири, да му се даде тласъкъ и възможность
за работа, като се дадагь, разбира се, на ръково
дителите всички условия за да се проявятъ съ
всичката притежавана отъ техъ енергия и жела
ние за работа."
На второ место комисарството засили своята
дейность по същество и стана по-полезно за це
лите си, като:
1. Най-старателно нормираше цената «а хлеба, и
у с п е п : 2 години да подържа не само нормални цени,
ами и постоянно тегло — 1 кгр. и доброкачественостъ.
Въ това отношение постигнахме големъ успехъ.
Естествено, цените варираха споредъ ония на жи
тото, но недопустнахме произволи и нетърговска
спекула. Крайностите беха старателно отбътвани
за да се запазятъ интересите и на търговеца'и'на
хлебарите и на консуматора. Така града нито день
презъ изтеклите 2 години не остана безъ хлебъ.
2. Закона за градските общини ги задължава
да си набавятъ запаси за случай на недостигъ отъ
храни. Следъ времето на дирекцията на прехра
ната за пръвъ пъть общината' миналата есенъ на
бави подобенъ запасъ отъ около 800 тона жито, съ
което общината може да се бори и съ липсата
на храни и съ прекомерното поскъпване.
3. Комисарството експлоатира одщинските зе
ленчукови градини за да държи цените на зеленчу
ка въ.града умерени и да доставя такъвъ на бед
ните. Отъ две години тая служба върви отлично,
особено тази година. Градините с ъ големо об
щинско богатство — около 600 декара- Могла би
общината' да ги дава подъ наемъ и ще спечели
"повече. Колкото условията на живота ставатъ по

Варненски общински вестникъ
нормални, толкова това по може да се прмеме. Но
общинската управа все още държеше да се следва
досегашната' политика.
За уредбата на градините нека се съди по
следугащите* сведения:
а) за пръвъ пъть миналата година те произ
; ведоха достатъчно семена за собствените си нужди
и ги иматъ готови за идната пролеть — за около
150,000 лева.
б) с ъ щ о и фуражъ за своя добитъкъ — за
около 100,000 лв.
в. Поднови се часть отъ рогатия добитъкъ,
построи се необходимия сайвантъ и каниелария и пр.
г) Комисарството има сметките си съвсемъ
отделно отъ общинските и презъ изтеклите 2 го
дини не само ликвидира съ задълженията си, ами
и редовно плаща на работниците и чиновниците си.
д) Произведените презъ 1928 год. зеленчуци
еж двойно повече отъ миналите години. Брутния
доходъ презъ 1928 год. е съ г/а мил. лева повече
дори и отъ оня презъ 1827 година.
4. Комисарството експлоатира и общинското
сечище и доставлява на гражданите дърва при
умерени цени, а на бедните по известно количест
во и безплатно. Така то задържа и пазарните
цени. Съ същата цель то закупи отъ държавното
стопанство Тича тази зима сухи дърва, които се отпустнаха отъ г-нъ министра по цена 20°/о подолу. И това запасяване на града съ купени
дърва комисарството прави за пръвъ пъть. Об-.
шината е щастлива да има надъ 30,000 декара
гори — едно големо богатство. Ежегодното сечи
ще е около 10С0—1200 декара. Тази годишното
даде 5450 куб. м. дърва. Какъ стопански е подре
дена тази работа свидетелствува и обстоятелството
че фирата не надминава 075°/о или всичко 45 тона,
когато въ минали години тя е била надъ ;8%> —
т. е. по 500—700 тона годишно!
Комисарството доставлява и продава на граж
даните и др. артикули.
Г
Разбира се, че колкото условията на пазаря
ставатъ по нормални, толкова и комисарството ще
губи отъ своето значение и въ близко време ще
стане съвсемъ излишно. До тогава съ сегашната
си организация и дейность то ще носи своята полезность.
*
"
'

6. За финансовото положение
на общината.
Безъ добре уредени приходи нищо не • може
да, се направи, а големите градове въ това отно
шение въобще с ъ зле. Приходните източници на
общините с ъ известни : общински имоти, разни так
си отъ вода, каналъ, електричество и пр., — и оо*
щински данъци. Таксите с ъ умерено-доходни и отъ
неколко години едни и същи. Д общинските да
нъци с ъ установени съ законни наредби и : често
менатъ. Важенъ источникъ с ъ и заемите, които
и за общините с ъ , както и за големите предприя
тия и държавата, необходими. На заемите—дълге
срочни, и евтини — големите европейски градове
дължатъ благоустройството си. Чрезь^ техъ тежината се разпределя на множество поделения, които
ще се ползуватъ отъ благоустройството. Добре
уредените финанси предполагатъ не само добри
приходи, ай редовното имъ събиране и разумното
имъ харчене. Гражданите се питагь, отъ где взехме
толкова пари, за толкова мероприятия презъ из
теклите две години. И наистина, разходите с ъ
големи Тайната е въ следните две начала:
редовно събиране и редовно разходване. Заварихме отъ
десетолетия неплатени недобори — дори по 100
хил. лв. напр. за електричество, дължими отъ съ
стоятелни хора и ги събрахме. Уредихме редов
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ното събиране—по месечно —»а таксите за елек
стопанство ? Само на общинската каса то сега
тричество; редовно събиране и на другите прихо ни
0СИ
"
°1кпЛ° 5 м и л ' л в - г о п и ш н о - а на гражданите
ди и работата тръгна успешно. Гражданите под
помогнаха нашето усърдие, Ч резъ редовно пла надъ 150 мил... Общината е богата съ имоти и би
могла да уреди лесно финансиите си и своето бла
щане.
гоустройство чрезъ единъ дългосроченъ заемъ
За постигнатите резултати нека се иматъ подъ гаранция на същите.
предъ видъ следните факти:
1. Още презъ първите месеци на сегашното
кметство, се изплатиха неизплатените за около 4
месеци чиновнически заплати и до днесъ съ запла
тите общината е ажуръ. Това внесе успокоение
Завършвайки изложението си, азъ чувствувамъ
въ чиновничеството и повече редовность въ служ да съмъ снелъ отъ плещите си големъ товаръ и
бата му.
големи отговорности, които отъ днесъ до общин
2. Изплатихме множество задължения за ве ските избори — 10.11. т. г. ще носи самото граж
ществени разходи, натрупани отъ години и редовно данство. Имамъ увереностьта да съмъ изпълнилъ
плащаме вече две години всички нови, вследствие на своя дългъ къмъ общината и гражданството и да
което доставчиците не само не бъгатъ отъ общи - съмъ подпомогналъ материалното и културно раз
ната, ами молятъ я да купува отъ техъ.' Кредита витие на града и изпитвамъ отъ тая увереность
на общината се повдигна. Та кой ° т ъ Васъ това не доволство. Но още по-доволенъ ще бъда ако съ
го знае. Фирмата Колбеиъ, както вече въ отдела постигнатите резултати се повдигне и верата въ
за новата електрификация казахъ, се отказа за гражданството въ собствената му сила и въ бъде
това отъ исканата банкова гаранция за електри щето на града и ако то е станало по взискателно
фикацията на града.
за качествата на бъдащите си градски управници.
3. Подобренията въ имотите на общината,
Ползувамъ се отъ случая да лрепоръчамъ на
увеличението имъ, и всичките нови благоустрой гражданите, възъ основа на добития вече опитъ,
ствени работи, за които се извършиха големи раз да подържа една стабилность на общинската си
хоои. Гражданите виждатъ по множество улици управа и една политика, която е дала полезни ре
общинско богатство, натрупано сега: извършени зултати, както би подържалъ всеки това въ свое
работи, чакълъ, бордюри, блокчета и пр. пр.
то домакинаво и въ своята търговия. Всички граж
4. Общината сполучи да сключи два заема — дани иматъ общиятъ интересъ да се завърши
едно отъ фонда на работническите осигуровки 5 въ две три години започнатото обновление на гра
мил. лева за градски бани, още неизползуванъ и да, толкозъ повече, когато съ него се създава и
втори отъ Популярната банка за 5 мил. лева, вече поминъкъ за всичките съсловия. Интелигенцията
използуванъ.
>
пъкъ има дългътъ и отговорностьта да напътст
4. Ето и некои данни отъ бюджетътъ на общи вува гражданите къмъ тая цель.
Съ кокетничеството, което некои еснафи, тър
ната. Огъ 1920 год. до сегашното управление бюд
жетите с ъ били реализирвани^ съ около 55°/о и говци, работници и др. правятъ къмъ левичарски
винаги съ дефицити. А за 1927Ц928 година за пръвъ и опозиционни среди — нищо не ще постигнатъ,
пжтъ той е реализиранъ съ 90% и съ единъ мил. и освенъ да направятъ кметската власть по-нестабил
пол. лева излишекъ. До преврата.сж били събирани на и по-малко годна за творчество. Кметството
по около 22 мил. лева; отъ тогава до сегашното безъ сигурно болшинство ще бхде бездгйно и ще се из
управление по-около 35 мил. лева, миналата фи тощава въ партизански ежби въ общинския съветъ. За
нансова около 60, а презъ текущата само за 9 ме това гражданите иматъ достатъчно доказателства.
сеци .— около 51 мил. лева. По всичко личи, че Поминъкътъ на тия съсловия н»й-много ще загуби
текущата фин. година ще се приключи съ по-го- отъ това и ще го почувствуватъ още презъ идния
лемъ излишекъ. Всички градски общини страдатъ работенъ сезонъ, ако общинската власть влезе въ
отъ недостатъчность на средствата за своето уреж несигурни ръце, и ако сегашната общинска поли
дане и правителството съ новия законъ цели да тика бъде спрена или променена.
Наивность е да се мисли, че ако Демократи
засили средствата имъ. То обещава да уреди и
въпроса за общинските заеми. Едва тегава ще на ческия сговоръ изгуби обгцингките избори, правител
стъпи едно окончателно стабилизиране на общин ството ще падне от>. власть. Българската полити
ските финанси. Варна има нужда отъ средства ческа истерия не помни подобенъ прецедентъ Но
само за извънредни свои нужди, които тръбва да сигурното е друго — че нпетоящпта общинска по
литика ще бяде провалена и сътова общинските ин
се покриватъ отъ дългосрочни заеми.
тереси, както и ония на гражданите, ще бхдатъ дъл
Днесъ града дъпжи окопо 40 мил. лева къмъ боко засегнати.
Б. Н Банка, къмъ фондове, къмъ Популярната
Но може би некой ще ме запита: каква про
Банка, къмъ частни лица и къмъ чуждестранни грама препоръчвамъ на бъдащия общин. съветт.
банки. Последните отпуснаха на града презъ 1907 Програмата е начертана по целия градъ и всеки грагод. 7 мил. лв. за благоустройствени цели и той е мотенъ и неграмотенъ гражданинъ има пълната
днесъ най-големата за града тяжесть, защото е възможность да я прочете и разбере.
въ чужда валюга. Въ сумата 40 мил. лв. сме по
Сядбините на града ся въ ржцете на самите
ставили тия 7 мил. лв. три гжти, по колието при граждани!
близително държавата и Софийската община плаЗавършвайки, дължа да подчертая, че града
щатъ дълговете си.
•'
.
ч
отъ малко градче днесъ е хубавъ големъ градъ.
Но града е богатъ съ имоти и доходи и има Това се дължи на съвокупните усилия на всички
годишенъ бюджетъ около 70 мил. лв., поради кое т е общински съвети и кметове. И това що се из
то единъ дългъ отъ 40 мил. лева не е голема и неот върши въ мое време подъ мое ръководство, не е
странима тяжесть, стига да се създаде на града едно само мое дело, а и на другарите ми пом. кметове
и сбщ. съветници, на кеито азъ и гражданството
добро и стабилно общинско управление.
Града има недвижими — покрити и непокри дължимъ благодарность.
(Следъ това бидоха прожектирани снимки отъ
ти имоти за. стотици милиони й твърде доходни.
Само гори има около 40,000 дек., зеленчукови гра летовището на гр^да, отъ всичките благоустройст
дини около 700 дек., овощно лозарско стопанство вени работи и згради, извършени презъ изтеклите
около 600 дек. А каква е цената на курортното две години).

Заключение.

