Год, XXXV
\ ~

——

[Варна, 5 юли год 1930

••

Абонаменть:

Всичко що се
отнася до вестни
ка да се изпраща
до кметството
Варна

За година . , 55 лв.
За 6 месеци 30 лв.
Обявления:
Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
- търговски
по. споразумение

Брой 2 2 9

ИЗДАВА:-ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
|ИЗЛИЗД ВСБКА СЪБОТА

Броя 1 певъ

Експоз@ н а §см©?@ 1%
по бюджетопроекта на общината за 1930--931 финансова година
въ областьта на бла- едно съкращение въ из- на това предприятие и бюд миналогодишното бюджет
!7 юни 1930 год. сега
гоустройствотр въ най-ши- вестии разходни пера по жета на сжщото.
но упражнение—предвиде

Заседанието се откри въ
415 часа следъ объдъ, при;жтствуватъ почти всички
. г. общ. съветници. Следъ
приключването на нькои
яоспъшни въпръси, кмета
. Първанъ Бяновъ напра1И следното изложение по
Ьджетопроекта на общи
ната за 1930—931 финан
сова година.

господа общин. съветниди
Изработването на бюд
жета за приходите и раз
водите за дадена финансо
ва година е най-главната
длъжность на общин. съ
ветъ. Въ него се отразявя политиката на общин.
съветъ. Тая политика трв
бва да държи сметка за
бюджетните източници и
«образно съ това да на
правлява своятз, деятелность за задоволяване оная
съвокупность отъ нужди,
които характеризиратъ из
общо деятелностьта на еднъ политико, стопански
културенъ институтъ, каъвто е общината. Въ своя<а деятелность, обаче, об
щината не може и нетрвб1а да се ограничава стри
т о въ рамките на това,
оето даватъ обикновени ТБ, редовни източници на
общината, а чрезъ умело10 и навременно създава;е и използване на извън'едни източници да може
да задлволи ония нараст
вали нужди отъвсевъзможенъ характеръ влизащи
въ кржга на деятелностьта
на единъ институтъ като
общината, които иматъ
^динъ траенъ характеръ
и задоволяватъ интереситЬ на редица поколения.
Справедливо е въ такъвъ
случай тяжеститв на тия
трайни подобрения да лег
не търху плещите на по
вече поколения. Тая пре
Ценка правя съ огледъ на
характеризиране миналата
и бждащата дейность на
постояното присжтствие.
Не ще се спирамъ, г. г.
общински
съветници, въ
4
Подробности за досегашна
та дейность на общинския
съветъ въ различните об
ласти на общинската поли
вна. Не ще засвгамъ на
Широко извършеното до
Ч№''***•> * и

рокъ смисъль на думата,
санитарното, пожарното и
културното дело, така ежщо и въ областьта на социаоната политика. Не веднажъ до сега те еж би
ли подробно изложени пред
поч, общински съветъ, кой
то на нвколко пжтиеимал
случай да ее изказва по
твхъ. Ако те еж пролича
ли до сега известни раз
личия въ схващанията по
тия въпроси, то еж били
различия само относително
подробности, но не и отно
сително главните линии
начертани и следвани отъ
постоянното присжтствие и
общинския съветъ. Подро
бностите на тая политика
еж известни и азъ не сметамъ да ви занимавамъсъ
твхъ. Има си смисъль —
да се очертае оная поли
тика, която постоянното
присжтствие сг-ета да след
ва въ бждаще, съ огледъ
на схващанията, които то
има, при днешнитв обсто
ятелства и възможности.
Споменахъ по-горе, че
приходните източници —
редовни и извънредни —•
обуславяте въ голвмастепень, ако не и изключи
телно деятелностьта на ед
но постоянно присжтствие.
Тия източници еж дали
възможность на постояно
то присжтствие да развие
въ миналитв години изввстната вамъ въ подроб
ности дейность въ разнитв отрасли на общинска
та политика.
Днешното постоянно при
сжтствие не може да не
продължи тая политика,
като единствено отговаря
ща на интересите иа гра
да. Следва, обаче, веднага
да изтъкна, че предвиж
дайки едни по слаби постжпления по известни при
ходни източници следствие
на настжпилата ступанска
криза, която се отразява и
неминуемо ще се отрази и
върху приходната часть на
бюджета, както и поради
факта на лишаването на
приходната часть на бюд
жета отъ едно такова важ
но перо, каквото представ
ляваше прихода отъ елек
трическа енергия, намъ се
наложи по нвобходимость

бюджета, като.се предви
диха увеличения само за
такива нужди, които не
търпятъ никакво отлагане.
Стремили сме се приход
нитв пера да предвидимъ
въ твхчитв действителни
размери, които размери
при една стегната финан
сова админастрация и по
благоприятно стопанско по
ложение биха се реализи
рали.
За да дамъ една бегла
характеристика на настоя
щия бюджетопроектъ ще
отбележа въ груби черти
различията му еъ предшествующия'бюджетъ, както
въ приходната^, така и въ
разходната части. Позна
вайки въ подробности ми
налогодишния бюджетъ,
Вие г. г. общин. съветни
ци, веднага ще се опознае
те съ новия бюджетопро
ектъ и ще имате една пъл
на представа за него. Отбелвзвамъ само ония па
раграфи, въ които измвненията еж много чувст
вителни.
По приходната часть
Глава I.
По § 10 п. 1 (61в/о отъ
втория размеръ данъкъ
върху занятията и пр.) при
хода е увеличенъ отъ
3,050,000 на 7,400,000 лв.
Това увеличение се дължи
на данните, които имаме
отъ Варнен. данъчно управ
ление. Предвидената отъ
данъчното управление сума
е по вече отъ 8,000,000 лв.,
но ний предвиждаме по
малко, защото допущаме,
че и данъчното управле
ние не ще успее да реа
лизира напълно предвиде
ното за да предаде на
Варнен. община следуемото й се.:
По § 12. Прихода по
продажба на електрическа
енергия е намаленъ отъ
6,500,000 на 1,166,200 лв.
Това намаление произтича
отъ обособяването на ди
рекцията за електр. освътление въ самостоятелно
предприятие. На приходъ
се предвижда само сумата,
която ще постжпи като
чиста печалба въ касите
на общината съгласно пра
вилника за управлението

По глава II.
По тая глава § 37 — помощь за театъра, пред
вижда се само сумата
1,500,000 лв. (миналата го
дина е постжпило 1 мил.
лв. вместо 3 мил. лв.). Тая
сума действително ще по
стжпи отъ гражд. комитетъ,
който въ тоя моментъ раз
полага съ около 1,000,000
лв. и до края на финан
сова година ще може да
реализира приходи отъ
фондови марки най-малко
500,000 лв.
Разкиките по другитБ §§
въ повече или по-малко на
сума 100,200 и даже 300 х.
лева не отбелвзвамъ, за
не обременя изложението
и защото цельта ми е да из
тъкна ИЗМБНвНИЯ ОТЪ СЖЩествено значение.
Бюджетопроекта е приключенъ съ приходъ по
глава 1 48,270,560 (минал.
година 51,035,860) а по гл.
II 23,345,830 (мин. година
25,060,280). Прихода, сле
дователно е намалелъ съ
4,479,750 лв.
По раЗХОДНИЯ бюд
жетъ, г. г. общински съвет
ници, има по-сжщестЕени
изменения.
По § 1—лихви и погаше>
ния е предвидено 3,358,627
вместо 3,292,000 лв. Тая
разлика произлиза отъ увеличените вноски и лих
ви по заемите.
По § 3—кредита за личенъ съставъ е намаленъ
отъ 17,400,000 на 15 мил.
или едно намаление отъ
2 мил. 400 хил. лв. Това
намаление се дължи на
едно съкращение на щат
ния персоналъ съ 39 души.
Постояното присжтствие на
прави големи усилия за да
може да реализира това
съкращение отъ една стра
на чрезъ сливане на от
делните служби, отъ дру
га чрезъ разпределяне ра
ботата на съкратените1 слу
жби между останалия пер
соналъ.
По §§ 7 и 8—кредита за
канцеларии, осветление и
отопление е увеличенъ отъ
774,000 на 900,000, защо
то се налага ©тъ нуждите
на общината. Тия парагра
фи еж билн засилвани през

ната сума отговаря напъл
но на нуждите.
По § 14 п. 1 и 1а — помощь на В&рнен. училищ.
настоятелство е увеличена
отъ 6,500,000 на 7,500,000
лв., а тоя на училището
въ Сесъ-севмесъ отъ 800
хил. на 970,000 лв. Увели
чението произлиза отъ на
ложената нвобходимость
да се подготви сключване
то на заеми за постройки
на нови училища. Има се
предъ видъ сключването
на заеми за Варнен. учи
лища въ размеръ на 4
мил. лв., а за Сесъ-севмесъ
въ размеръ 2,400,000 лв.
при двловъ капитаиъ за
първите отъ 1 мил., а за
второто отъ 600 хил. лв.,
които еж предвидени въ
тоя параграфъ (за Сесъсевмесъ 300 хил., защото
настоятелството разполага
съ 300,000 лв.).
По § 17 п. 5 — разхода
за лекуване бедни болни
е увеличенъ отъ 300 хил.
на 700 хил, поради звдъл •
женията, които првизтичатъ отъ 3. Н. 3, за из
дръжка на бедноболни.
Предвижда се единъ
новъ пунктъ 56—по сила
та на закона Н, 3. сумата
100 хил. лв., за образуване
здравенъ фондъ. Тая сума
е отъ съответния парагр.
въ приходния бюджетъ —
§ 30 п. 3 — предвидена е
на приходъ и разход* и
произтича отъ глоби по за
кона за Н. Здраве.
За диспансера е предви
дена сумата 50 хил. лв.,
защото той вече преминава
къмъ общината.
По § 19 се предвижда
вмъсто 2,000,000 сумата
3,130,000. Увеличението от
1,130.000 произтича етъ ну
ждата да се доставятъ 10
коня и упряжки. За храна
е предвидено 500 хил. л.,
както и 110000 лв. за пом
па за чистене на нуждничнитв и помийни ями.
По § 21 п. 1 разхода
за храна на общин.' добитъкъ е увеличенъ отъ 600
хил. на 760 хил. — нало
жено увеличение отъ ну
ждите.
По § 21 п, 2 за пожар
ната команда отъ 400 хил.
на 650 хил. лв. Кредита
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ь 400 хил. лв. е увелинъ презъ .миналогодиш
но бюджетно упражнесега се предвижда тс0 необходимата сума.
По § 26 за улично освеение Вмксто 30Ю00 лв.
102,000 лв. Това увелиние произтича отъ обяване дирекцията на ос^
^тлението
за автономна.
г
мата за запасенъ фондъ
^увелитена отъ 1,249,326
2300000 (до 5 на сто
ъ, бюджета и чл. 103 отъ
кона за градскитв общи
| § 33).
По | 36 за доискарване
театъра е увеличенъ
ъ 1,500,000 на 3,000,000
I. Действителната сума
ято общината ще след1 да изразходва отъ сао•Б средства е 1,500,000
• остатъка ще постжпи
Гъ гражц. комитетъ.
По § 36 п. 27 сумата за
>щин. работилницд е уве1чена отъ 300,000 на 700
гл» лв; Увеличението се
злжи* на -намаление на
атния персоналъ. НужггБ<ще{ се задоволятъ
ъ увеличение числото на
|ботницитъ, както и отъ
'жцата отъ ; доставка на
вестни инструменти.
Па § 35 за дългове по
шъли. листове и други е
едвидена вмъсто 8799000
цаз. сумата 6,926,538.
По § 3 6 п. 14 кредита
подържане и разширее на студени г Б морски
ни е намаленъ отъ
^200,000 лв. на 1 мил. л.
Относително сумитъ пре
силени за разнигк фон' зве по различни закони,
'• жто поглъщатъ не мал;) средства на общината,
именно:
по.§-22 п. 1 — 1 наето
I пенсибненъ ф о н д ъ
32,275. -,-....•,:>•
' по § 24 п, 8—-1 на сто
I ондъ култур* меропр.
132,275,
П по§24п. 9—фондъ поI бройка: кланица 500,000,
*» по. §-24 п. — 11 фондъ
«зстройка ветер. лечебн.
155,400, <"
» пог§ 24п. 16. — фондъ
• зопар. строежъ на основ
а н училиша 965,400, \
« по § 3 7 п. 2 — фондъ
"одобр. скотовьд. 241,375,
*педва да се отбележи, че;
•«ьглзено чл. 29 оть зако
ва за бюджета ще се съ1 иратъ като процентъ на
<' ърху предвиденитБ редови приходи,;а върху дей|' гвително
ПОСТЖПЙЛИТБ
риходи.
$.
Остаиалитъ §§ въ при%<. однйя и разходния бюд
жети еж или СЖЩИТБ или
ж предвидени
малки отлонения въ ; по-вече или
о-малко. Съ набелезване
ъ това изложение иа по
[ОЛБМИТБ разлики, Вий г. г.
ъветници, веча ичате яеа представа за характера
а настоящия бюджетопро-,
ктъ, въ, сравнение съ мяалогодишния бюджетъ.
Щ)тъ
тамъ ще еждите и за
0
юлитиката усвоена отъ
юст. рриежтетвие. . ,

^г^гта^&азрйг
И така, г. г. общински
съветници, бюджетопроек
та е приключенъ съ единъ
разходъ — р е д о в е н ъ
50,366,977 и извънреденъ
21,249,413 или всички—
71,616,390, или съ около
4.479,750 п о - м а л к о отъ
предшествующия.
Въ свръзка съ бюдже
топроекта, г. г. общински
съветници, следва да ви
изтъкна и обърна внима
нието върху задълженията
на общината, защош въ
недалечно бждзще общин.
съветъ ще тръбва да взе
ме становище и решение
по ликвидиране съ НБКОИ
отъ ТБХЪ. Такива еж аван
са за прехраната на не
производителното населе
ние и аванса за строежа
на економически жилища.
•<• Единъ голъмъ въпросъ
за добритв финанси на
Варнен. община е консолдирането на летящигв за
дължения на о5щината и
редовното изплащане на
тия и консолциранигБ за
дължения. За да имате
ясна представа за тия за
дължения, азъ ще ви на
правя едно кратко изложе
ние за положението на консолдиранитБ и неконсолдирани задължения на Вар
ненската град. община.

I, Коншлдиргшн за
дължения
къмъ З1.,мартъ 1930 г.
1) 50/< заемъ отъ 1907 г.
отъ Унгар. търговска бан
ка
.
.
6,625,000
въ Франц. фр. 611,500
въБелг. я 1,159,500
въ Бълг. лв. 4.854,000
2) Заемъ отъ Б, н б. отъ
1915 г. . , .
447,891
3) Заемъ отъ Б. н. б. отъ
1918 т. .
.
474,909
4) Заемъ отъ Б. з. б. за
коопер. строежъ на основ
ни училища . 4,322,243
5) Зьемъ отъ Варненската
популярна банка 3,518,256
6) Заемъ отъ Б з: б. за
кооперах. строежъ на ос
новни училища (иереализир^нъ напълно) 3,000,000
,; !.';.'"•','
18,288,299

дългове къмъ дър
жавата

Освенъ тия задължения
Варлен. гр. община дъл
жи къмъ разнитБ фондо
ве за минали години къмъ
31. XII. 929 г. 22,221,739 лв.
На разни лица по изпълни
телни и безъ изпълнителни
листопе — неспорни задъл
жения 7.706,948—3,266,693
-1,000,000—11.973,641 л.
Или общо задълженията
възлизатъ на
около 67 ми
лиона лева.: :1; '" •
Задълженията къмъ разНИТБ фондове има сериоз
ни изгледи да бждатъ на*
малени.
За да се олесни задача
та на Варнен. община въ
финан. отношение, налага
се и тия висящи задълже
ния на общината да бж
датъ обърнати въ дълго
срочни заеми, защото тъх
ното кратносрочно изпла
щане неминуемо ще спъне
общината въ нейната по
литика на благоустройство,
водоснабдяване и пр.
До сега, г. г. общин. съ
ветници, ангажирахъ ва
шето внимание върху ха
рактера на бюджетопроек
та, отразяващъ бждащата
политика на постоянното
приежтетвие и финансигв
на общината.
При ОСКЖДНИТБ средства
на общината и имайки ед
на яска представа за фин.
положение на сжщата не
ще е безинтересно г. г.
общин. съветници да Ви
се направи и едно изло
жение за извършенитъ ра
боти презъ миналата фин.
годкна. Тия/данни ще скицирамъ въ груби черти,
колкото за да иматъ една
представа за това, което е
извършено, дъло — отра
зяващо една интензивна
деятелкость.
По пжтко мостовото
отдЪленйе при тех.
д&рекцин.
Шосирани еж 16 улици
и площади на дължина
5010 погони метра съ квад
ратура 31,587 кв.м.
Кигониранн еж три ули
ци (6 септемврий, Гургулята и неточната часть на
Сливница) всичко 1185 пог.
метри съ квадратура 11,409
кв. метра.
Ремонтирани еж 6080 кв.
метра въ две улици (Царибродъ и Охридъ). ..
Уравненъ е терена на
35 улици чрезъ изхвър
ляне и насипване на 23,742
куб. метра пръсть.
Положена еж бордюри
въ 23 улици — всичко 7034
пог. метри.
Направени еж 8116 кв*
метра калдаръмени пжтеки по 22 улици на града.
Построени еж 12 нови
моста, а ремонтирани 10
въ различни мъстности.
Направени еж пжтища
въ лозята .3000 пог. метра.

1) Дългътъ къмъ държа
вата .по 50|° заемъ отъ Унг.
търг. банка .
5,229,132
2) По аванситъ оть 1912 и
1918 г. отъ нереализирания
емисиоиенъ заемъ 4,490,000
3) Яванса за изхранване
Напроизводител. население
къмъ 1.У.930 г ^ 4,962,968
14,682,100
III. За коисшщзфзна
към банка за маред.
кредигь къмъ 31. мартъ
1930 год. •;..•
2,533,028
Вънъ отъ тия дългове,
общината е задължена
къмъ Б. 3. Б. по кредита
за строене економ. жили
По водопровода.
ща къмъ 1 януарий 1930
година
11,393,103
Поправка и укрепяване
Това задължение, което главния водопроводъ отъ
въ края на краищата ще изворит^ъ до града. .
легне на кооперациите,
Направа укрепителни сте
предстои да бжде уредено. ни (прагове) при изворитБ

|^^<^^.>А^|^^Ц^.^*^.^.|.1...г^^^^|^^,-^,..:^^,-^.>пу>«»^^^1;».^7.,,.;

ШвШ1

утоци въ ул«
въ с. Аджемлеръ.
КаРаджа
Направа новъ каптажъ
' утоци въ ул.
на МБСТОТО на повредения
Колони,
такъвъ' въ мъстностьта
Продължение канализа
„Мандрата" е. Елечъ.
Направа подпорни стени цията на морскитъ бани
и укрепяване дерето при до новата помпена станция.
Направа щахта въ ул.
изворитБ въ с. Елечъ.
Корекция на отводнител Саидова.
Продължение и съеди
ния каналъ при извора
Харами-дере и направа у- нение на, стария каналъ
въ уд. Приморска съ- ка
тока на каптажа.
нала
СИЕ.С.
Проучване ИЗТОЧНИЦИТБ
Извършване
часть отъ
на Батовската река за во
работи
за
помпената
стан
доснабдяване на гр. Варна
въ землището на селата ция въ морската градина.
Канализиране на новигв
Ени-кьой, Джевизлий, Дервентъ н "извора Яязмото градски нуждници.
Направа на новъ отвод
при с. Гюнъ-догду и на изБорнитъ води надъ е. Бо- нителенъ каналъ на водо*
скока и две шахти на ка
асъкесенъ.
Направа електрич. инста нала който събира дъжлация въ резервуара надъ ДОВНИТБ води въ морската
града и поправкв на паза- градинв.
Канализиране часть отъ
чницата.
ул
Пиротска.
Направа водопровода на
Направа инсталация (ребул. „Фердинандъ" и ул.
зервуаръ) за морска вода
„Нишъ."
Снимане водопровода на нуждна за поливане на
ул. „20 юлий" и „Радина". градскитБ, улици.
Извършени бактериолоАрхитектурно отде
гич. и химич. анализи на
ление
старитъ води.
Направени еж нови стъл
Каптиране на водитъ при
би,
задна сцена и гарде
постройката на подпорната
роби
на новостроящия се
СТБна и стълбището въ
Общински
Театъръ.
морската градина.
Довършено
е помеще-..
Поправени 92 ВОДОМБРИ
нието
на
пожарната
коза частни водни инстала
нанда.\
ции и 4 общински.
Направени еж общински
Довършване подпорната
стена въ морската градина. клозети и редъ ремонти
Направа стълбището въ на общински здания, как
морската градина предъ то и събаряне на учили
•
северната часть на студе- щето Св. Наумъ.
дитъ морски бани.
Направа стводкителенъ Регулационно отде
ление
каналъ и крайбрежна алел
до пристана подъ морската
Урегулирани еж 23 ули
градина*
ци въ1, (I и III градска
Направа на три шахти часть.
Приготвени еж СМБТКИ
за водомБри въ скотобойната. -.г. •. •
- ;. • и книжа за урегулиране
Направа водопроводъ въ на още 10 улици.
Направена е дворишна
инвалидния кварталъ IX съ
регулация на 56 квартала
галванизирани тржби.
Направа водопроводъ въ въ предградието Сесъ-Севпредградието Сесъ-севмесъ месъ н 75 квартала около
съ галванизирани тржби памучната фабрика и шо
сето за Добричъ. .,•
около 1,50 метра.
По дейчостьта на сани
Направа водопровода въ
Памучния кварталъ на про тарното отделение доста
тъчно, е да Ви отбБЛБжа
тежение около 200 м.
че еж прегледани въ 4-ТБ
. По канализацията.
амаулатории 20166 души,
Извършени укрепителни по домоветБ 2586, напра- работи по Кокарджанския, вени еж ревизии 12616 въ
807 заведения.
отводнителенъ каналъ.
?
Въ . държавни лечебни
Канализиране на улица
•
заведения
407 бедно бел>
, Лозарска.*
!
ни
,
еж
прележали
6877
Канализиране на улица
1^дни, въ; детския санато„Царь-Борисъ" и площада.
Канализиране, на улица риумъ 56 бедно оолни —
.6017 дни, въ държавнитъ
Гирдапъ, .
Канализиране на улица санаториуми, и почивни
Фердинандъ отъ ул. Саи- станции 42 — бедно бол-,
ни еж прележали 2301
дова до» ул. Княжеска.
Канализиране на булев, дни, които бедно болни
Фердинандъ отъ ул. Кня струватъ н а г общината
1301330 лв.
жеска до ул. Солунска.
Канализиране на часть Изхвърлена е сметь 68131
кола, презъ 928 — 66558
отъ ул. Северна.
Канализиране на пожар 927 = 60676.
ната команда.
По отношение на социНаправа утоцивъ улица алнит-к грижи, общината е
Гургулята.
следвала и ще следва до
Направа утоци въ бул. сегашната система на па
Фердинандъ.
рично подпомагане бедниНаправа утоци въ ул. тъ варненски граждани
• •;
Радина съгласно , р е ш е н и е т о
„ ;
уТОЦИ ВЪ буЛ. на общинскиятъ съветъ
г
Сливница безплатното раздаване на

2к_
раа И вжглища, както и
'лекарства. Въпроса за
'.работицата тегне на Ва
жното гражданство, но
дината не е въ поло
в е да подпомага друго
,еосванъ чрезъ срздава$0бщдстввна работа въ
китв на своитъ сред-

съ които разполага Варненската община, при все
това предвиждатъ се макаръ и малки средства съ
които де се задоволятъ на
етапи нара^тналитъ бла
гоустройствени нужди на
града. Ще очертая накрат
ко програмата на постоян
И. а) Подържане складове
цията на ГОДИШНИТБ етйти
Господа съветници,
ното
приежтетвие
въ
свръ
отъ
гората
на
общината.
и
рБзане дърва
409,205
#а. Миналата година за пър Преп> 1928/1929 год. експ
зка
съ
бюджетопроекта.
Колкото се касае докоб) Превозъ, надници по
за реионтз на ста ви пжть отъ сжществува- лоатирахме сечището надъ
[цсерството на прехранате риТака
изсичането
дървата огъ
улици по опредъленъ ванието на комисарството Пейнирджмкъ, наречено
парка
и
нарвзването
нмъ
дедва да се отбележи бесе предвижда сума (м. октомврий 1924 г.) из „Кетенликъ" отъ около
№,.че то по отношение планъ
95,922
лъгахме предъ Васъ съ 1,200 декара. Пакъ по ре
та 425,000 лв. .
9 хлъба, при липсата на
писменъ докладъ, въ кой шението на Общ. съветъ
504,327
Предвижда се направа то по обширно Ви запоз
абствени средства за за
III. Горски марки:
хване отъ пазаря жита та на 5180 метра погони нахме съ назначението на взето възъ основа исканието
на
общ.
лвеничей
съ това да стане регу- или 33075 кв. м. нови у- комисарството и Ви дадох
За дървата до 84 лв.
се разреди парковата наа)куб.
торъ
на ценитъ\ е огра лици.
а
ме сведения за операции да
м. .
1,000,692
Предвижда се изравня те на сжщото презъ 1928 гора при Гюндюзъ-чешме,
била своята функция до
б) За въглищата по 44
на комисарството биде въз
онтрола на ценитв за из- ване терена на 10 улици. година.
лв.
на куб. м.
186,048
ложено да извърши това
Има се прецвидъ напра
егване на спекулата и
Настоящия
ни
отчетъ
НБв) За КОЛЦИТБ по 240 л.
онтрола върху качеството вата на 5000 погонни ме ма да бжде много обши- разреждание като изсечи,
24,000
теглото на хлъба. Сж- тра бордюри за 19 улици ренъ, понеже въпроса за изкастри и пренеси въ Вар на куб. м.
на
всички
дървета,
марки
както
и
3000
погонни
мет
(ото експлоатира зеленВсичко разходъ: 3,165,682
комисарството е доста рауковитъ градини и сечи- ра калдъръмени пжтеки. зискзанъ и господа СЪВБТ- рани отъ Лъсничея. Поне
И тъй срешу единъ при»
дата въ общинската гора Предвижда се докскарва- иицитъ еж достатъчно ос- же се предполагаше, че
дървета,
нвма
да
стигнатъ,
ходъ
отъ лева 4,480,682
нето
на
общинския
театръ
I подържа сравнително
въглени по него.
Общ.
съветъ
беше
наречрезъ
разходването
на
3
имаме
разходъ лв. 3,165,308
ятини цени на сжщитъ.
Преди
да
пристжпимъ
дилъ
до
комисарството
да
остава разли
1тъ ПОГОЛБМИ подвобнос- мил. лв. отъ които 1600000 обаче направо къмъ изла
чна отъ 1,315,308
к се въздържамъ защото за отоплителната инстала гане СМБТКИТБ и операции- закупи ИЗВБСТНО количе
ще презъ настоящата се- ция, 300000 лв. за дърве ТБ на комисарството за из ство сухи джбови и буко която разлика може да се
ня ще има да се запоз- на работа, 950000 за ма теклата 1929 год., неизбвж- ви дърва отъ Държ. Сто смБта като чиста печалба
шете въ подробности съ зилка, 100000 лв. за про но нуждно е да кажем ь панство „Тича".
отъ сечищата, като не се
По експлоатацията на смБта съответната часть
рклада и деятелностьта карване електричество и предварит. НБКОЛНО думи.
сечището и разрвдчване
и комисарството през из 50000 лв. за водопроводъ.
Знкете, че Комисарство на Парка комисарството отъ общитв разходи на
Предвижда се канали
вилата година, когато и
Комисарството.
з дадете своята преценка. зирането на 4 улици и др. то по прехраната при об плаща на общината на
Отъ разхода за горски
Въ какво направление работи по опрелълена про щината . сжществувв по си общо основание всички
мера да насочи постоян грама която ще ви се под лата на специаленъ законъ горски такси (Горски мар марки като спаднемъ 20
ното присъствие своята ложи на удобрнние. Кол за облегчение Продовол ки и фондове), които за на сто, емвтано надъ 100,
цеятелИость? Нуждитв на кото и малка да е тая про ствието и намаление на кона за горитБ предвиж за фондове, ще получимъ
очертаватъ тая бж- грама, тя се очертава отъ скжпотията (Държ. ВБСТ- да, харчи за изсичание, чиста печалба, която вли
даща деятелность. Нужда нуждитв на града и фи- никъ брой 102 отъ 7 ав- кастрене, превозъ, персо- за въ общин. каса лева
1,210,740, минусъ 243,148
та отъ нова вода за удов нансовигв възможности на густъ 1924 г.). Съгласно налъ, рБзане и пр.
този
законъ,
комисарството
равно
968,592, която сума
общината.
летворение нужди* Б на
При експлоатацията на
поставено
на
чисто
тър
като
прибавимъ
къмъ гор
разширения градъ, ратщиЕдно кратко изложение, говски начала, освободено сечищ. „Кетенликъ" си по
ната
печалба
отъ
1,315,374
рвние на електрическата г. г. общинеки съветници,
служихме, както всБка го
отъ
формалностите
на
За
лв.,
ще
получимъ
обща су
^режа, канализацията на не може да обгърне въ
дина съ предприемачъ, ко
кона
за
бюджета,
Отчетма,
която
представлява
привсички улици, постройката детайли -•всички области
муто бвхме възложили съ
иостьта
и
предприятията
е
на модерна скотобойна, на общинската политика.
удобрение на СъвБта из- ходъ за общината отъ го
шосиране и павиране на Самъ съзирамъ въ него било извикано на животъ вършзането на всичката рата, равно лева 2 283,966
Ьици, постройката на но- известни непълноти. Имай съ своята експедитивность работа въ гората и превои училища, на курортни ки, обаче, предъ видъ крат- да турне въ изпълнение звание на добитигв дърва, II. Покупка на сухигдърва.
ютели з а задоволяване кого време отъ кога зае- решението на Общ. съветъ, вжглища, колци за лозя
Такива се закупиха:
цълящи облегчение про въ складоветБ ни въ Вар
^ЖДИТБ на богатата ев- мамъ тоя постъ и невъз»
юпейска клиентела и из- можностьта въ такъва кра доволствието на граждан на. Разрвдяването на Пар а) Джбови 506,200 кгр. и
>бщо за благоустройство тко време да има едно ството, борбата съ спеку ка извършихме по стопан б) Букови 164,390 кгр. за
.
.
346,949
(ънай-широкъ смисъль на детайлно проучване и вдъ лата съ артикулитБ отъ ски начинъ, като сами на лева
първа
необходимость
и
пр.
пумата е повече отъ на лбочаване по всички въпемахме работници, които
Разходи: за надиици.|належаща.
Съгласно СЪОТВБТНИТБ работиха подъ контрола на рязване и пр. .
иоси, при ВСБ това СМБ54,074
наш ь надзиратель и на та
ОбщинскитЪ бюджети тамъ, че това изложение решения на Общ. съветъ къвъ
402026
общин. горска
не могатъ да датъ сред колкото и кратко все ви комисарството е задълже власть.отъ
Сметката на мина
III. Дървени въглища.
ствата за реализирането на дава нуждиия материалъ но да експлоатира общин. логодишното
сечище
„Кезеленч.
градини,
като
про
една такааа широка прог за да можете да си съста«
Презъ отчетната година
и парка е след
рама. За едни такива из вите едно ясно мнъние за дава производството имъ тенликъ"
заслужава
да се спомене
вънредни разходи еж не бюджетопроекта, гледище направо на гражданството, ната :
НБЩО
за
резултата отъ
обходими и извънредни то на постояното приежт да експлоатира ГОДИШНИТЕ А) Прмходъ отъ гората: производството на и про
приходи.
Т Б не могатъ да етвие и политиката на сж- етати отъ общинската го
1) Огъ дърва
дажбата на дървенитБ въ
с
ра, да продава произведе
« добиятъ друго яче ос- щото.
за
горене
и
матеглища. Никоя година не се
нията на общинскитБ овощ
Ц*енъ чрезъ дългосрочни
риялъ
2,990,207
е произвеждало «толкова
ни градини и Лозовия Раз
/земи. Благата отъ създа
2)
Отъ
колци
много въглища, именно —
варненския окржженъ по
деното благоустройство и лицейски Инспектор* съобща садникъ и пр. нъща, които за лозя
33,606
584,843 кгр., отъ които
засътатъ облегчение про
входни
имоти
ще
ползва
ва.
за
сведения
на
изпитигв
3)
Отъ
дърве
337,805 кгр. се продадоха
н
* само поколението при за шофьоти ще бжде презъ доволствието на града. ни вжглища
1,391,177
на гражданството, а оста
втората половина нв месецъ ю- Колкото се отнася до вто
което
еж
извършани,
но
4)
Отъ
Върши
тъка, като излишенъ и не
и
рото назначение на коми
редица поколения — лий т. г
на
—
Черпия
57,292
намирашъ пласиментъ тук,
Кандидатит-Ь за такива най- сарството— борбата съ спе
справедливо
е
тяжестьта
5)
Огъ
стари
имено кгр. 247,038 се про
късно до 2 юпий н. г. да поНа
това благоустройство двдътъ заявленията съ необ кулата, то го е постигало дървета (Баби)
дадоха въ чужбина.
8,400
№ се понесе отъ повече ходимите документи въ инспе съ набавяния ИЗВБСТНИ ар прих. всичко лв. 4,480,682
Общинската гора не пре*
поколения.
Яко Вврна ис- ктората за препращанеро имъ тикули и пущането имъ
Ка
въ
пазаря
и
съ
нормираБ.
Разходи
по
дървата:
дставлява
нуждата еднакДа върви по пжтя на въ дирекцията на полицията—
м
ние
на
ЦБНИТБ
на
браш<
II.
а)
На
предприемача
за
вость
на
ГОДИШНИТБ
етати,
°Дернитъ европейски гра- София.
Сжщо
тъй
и
тези
които
при
ното,
хлъба
и
пр.
5,274,789
кгр.
дърва
по
както
би
тр-Ъбвало
да се
№ве,
ще тръбва да пое- първите изпити еж пропадна
Яе
1335
.
.
695,599
очаква
при
едно
рационал
Два примера имъ — ли, могатъ да се явятъ на по- I. Експлоатация на се
ч
6) На предприемача за но подредена и експлоати
Рвзъ дългоесрочни заеми вторенъ такъвъ, като подадат чището „Кетеипнкъ"
584,843
кгр. дърв. вжгли рана гора; по тази причина
заявления
за
това
чрезъ
ин'"* изгради ' своето благо1928/1929 год.
ща
по
1-25
.
731,054 годишното производство за
епвстората.
Ктройство.Постояното
при
с
За точната дата на изпита
в)
На
предприемача
за всБка година е различна.
Както казахме общ. съ •
*тствие
смБта и въ то- ще се оповести допълнително
а
23,588
броя
колци
по
1
лв.
Долната таблица ни дава
ветъ ежегодно съ специ
* Направление да насочи
23,588
ясна п р е д с т а в а за
ално решение възлага на
"™оето внимание.
1,450,241 това.
комисарството експлоата
"ри ОСКЖДНИТБ средства

ПИЛО

при Варненската Градска община до Общинския
Съветъ при сжщата

к

пшн. аюшк.

Стр.

варненски ^ищнскЙ Ве\1 нЙ1Щ_"
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Таблица за полученото производство отъ ГОДИШНИТЕ
сечища на общината презъ последиитв 4 години:
Наименование

ШШ6]ШШ7|ШШ8]ШШ9

1. Д ъ р в а
2. Дървени въглища
3. Колци за лозя
*.. Вършина—черпия
». Стари,дърва (баби)

тона 7050 7993| 5333 6527
тона 172 206}' 263 585
броя 52076 4819415000 23588
лева 62308 43745|32245 57292
лева313548] — |22400| 8400

Горната'таблица въ по
гледната си графа ни дава
злучено отъ дърва за
928-1929 г. — 6,527 тоа; ОТЪ.ТБХЪ 5275 тона
.ж получени отъ редовноо сечище „Кетенликъ", а
юганалит- 1252 тона еж
толучени отъ разрецяване•о на; Парка при Гюндюзъ
Чешме, отъ което следва,
не презъ отчетната година сме получили най-мал:о дърва въ замина на
•чоето пъкъ вжглищата еж
-двоени; /ова се дължи
•лавно "на обстоятелството
4е гората даде много тън:и дърва и.клони, отъ ко
ито се произведоха пове
че вжглища.
Въ, миналогодишния ни
ттчетъ съ цифри се помжчихме да установимъ, че
експлоатирането на гората
^оси повече изгоди за об
щината както въ материлно* така и въ морално
[отношение. Затова на то•зи въпросъ нъма да се
*:прБ!Иъ; ь
г II. Зеленчукови, градини

друга страна редовното по
ливане на зеленчука презъ
всичкото време на борбата
когато поради сушата зе
ленчука се нуждаеше отъ
поливка. Почти всички ку
лтури останаха малко или
много засегнати отъ гжсе
ницата, обаче имаше и та
кива, които бъха изкоре
нени издъно, напр. бамята
около 12 декара, каба лукъ
околъ 25 декара, ц екло
около 10 декара, маруля
около 5 декара, моркови
около 5 декара, майданосъ
— всичкия унищоженъ, а
около 100 декара пиперъ
тръбваше да подсаждаме
три пжти, понеже гжеени
цата го унищожаваше НБ«
ма да бжде преувеличено
ако кажамъ, че гжсеница
та нанесе на общинскитБ
зеленчукови градини надъ
500,000 лв. загуба. Втора
та причина за да бжде по
малко благоприятна отчет
ната година отъ прершествующата е ниската цена,
която имаше зарзавата. Съ
бамята и пипера, поради
гжсеницата ние се явихме
1
Отчетната година—1928 късно на пазаря, когато
ь—1929 тод. не бъчие осо ценитЪ бъха вече съвсемъ
бено благоприятно за зе- спаднали, а знайно е, че
'пеичукозигв градини. При- тия два артикула, особено
•чинигв-за това еж много, пипера се харчи масово и
•*чай-главната обаче е напа- дава ГОЛБМЪ приходъ.
'^тьта отъ ливадната пепеВсички тия причини не
Ьудо, респективно нанесе- спръха Комисарството да
ЦИТБ отъ ; нейнитЬ гжее*;
се грижи за подобрение
ници вреди на зелеичуко на работата въ градинитБ,
^игЬ култури. Тази напасть за поддържане и подновя
«Бше обща за ВСИЧКИТЕ ване помещението, сечи
'почти градини въ Варнен- вата, работния добитъкъ
'ско* обаче общинскигв гра и инвентаръ и пр.
дини ;бъха най-силно на
Много обширно би би
паднати и борбата въ ТБХЪ
'поради липса на вода 6 Б - ло, ако излагаме подробно
'•ие най-мжчна. Близо един отъ кой артикулъ какви
1
месецъ се води борбата приходи с е получаватъ,
ттодъ ржководството н а понеже артикулигв еж бли
Нбщ. вгрономъ и въпрекн зо 50 на брой. Презъ 1928
всички опитани средства г. брутния приходъ е билъ
борбата бъше неефикасна. 1,536,323 лв„ презъ 1928
^динственно най-сигурно година брутния приходъ е
Средство беше изолирване билъ 2,030,200 лв., а преуь
и
ъ водч на нападнатите 1929 година брутния при^Бста/обаде водата небъ- подъ е билъ 1,605,358 лв.
\ие достатъчна за ЦБЛЬТЗ; сиречъ отчетната година е
Нападенията бъха общи за съ 424,842 лева въ по-мал
ЧгЕлзта площь съ исклю- ко отъ предшествующата
г
чеиие на доматигв и вкар година.
ването на водата въ борРазходитъ за градиннтв
|ба съЦгжсеницитБ спре от еж следнитв:
1928 г.
1929 г.
1. Амортизация на добитъка
22649-— 17255-—
2. Яморт; на сечива и пособия 28054-50 44086-—
209936 80 233350-40
3. Семена зеленчукови
225515-50 250582-—
4. Фуражъ
30151-— 95242--.
5. Разни'
35810-— 12635'—
6. Наторяване
7. Надници каработн. (храна) 1042202'— 1182206-—
8^ Напояване
39508— 68236'—
9. Подържане постройкитъ
21709*—
3120 —
10. Наеми (за магазинитъ)
5884-— 10637-—
11. Сторно
7617-—
Всичко лева 166141980 192496940
•
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Въпреки спаданието на ц_
ната на житата събития?,
доказаха, че комисарството]
ако не разполага съ соб
ственъ запась отъ жита,! №
то трБбва да има готов
Презъ 1927 г. 1928 г. 1929. г. парични средства, които да!
хвърля веднага въ пазаря
за закупуване веднага на]
5955
1. Спанакъ: килограмъ
25552 31013
жита или брашна ВСБКИ
30830
2. РБПИЧКИ: връзки
14505 41373
пжть,
когато пазаря се за
7743
3. РБПИ зимни: кгр. •
6687
9291
тегни
безъ
огледъ на това
65893
4. Лукъ зеленъ: връзки
52695 136905
дали
обикновенни
обстоя8741
5. ЦВБКЛО салата „
12413 32711
телева
еж
причина
за това
115009
6. Краставици : броя
57909 109820
или
спекулата
на
житари
7. Пиперъ: кгр. сладъкъ 64694 62265 39218
5426 и мелничари.
8. Картофи червени: крг. 14266 14539
Следва
9.
„
жълти: кгр. 12441 11130 25810
10. Зеле: броя
118441 94687 112236
Миналата година изтъкнахме, а сега ще го по- Варненски археоиогич.
музей.
вторимъ, че преди 1928 год. но се е гледало никакъ на производството на фуражъ и семена за Постжпления за м. юний
градинитъ По долу даваме сравнителна таблица за
Отъ Варна:
сжщитв:
Дръ Димитровъ — мраПрезъ 1927 г. 1928 г. 1929 г. морна плоча съ конникъ и
__•_•
15600 18348 надписъ. П. Коларовъ —
1. Ечмикъ: кгр.
_
20000 20000 мед. рим. монета, П. Енчев 6 1 , 2. Слама: кгр.
среб. рим. монета, П. Са__
—
10000
3. Фий на зелено: кгр.
мраморна рамка,
гр.
2184 . 4235
3400 келарова
4. Семена: арпаджик: кгр
Зл.
Куюмджиевъ
бронзова
250
545
366 монета Маркианополг,
5. Бизеля кгр. грахъ
Б.
30
230
160 Шивачевъ ст. бълг. медна
6. Бобъ-чалж: кгр<
20
40
25 монета, П. Н. Сахатчиевъ
\7. Репички кгр.
10
25
26 бронзова мон. Месемврия,
8 Пиперъ Сладъкъ;
— '
—
3500
9. Картофи жълти: гр.
сребър. римска и 3 стари
—
гр.
—
2500
10.
червени кгр.
ж
речници, П.
12
10 чуждоезични
11. Маруля:
Стойковъ
турска
—
15
6 монета, В. Петровапосребр.
12. Майданосъ: кгр.
4 рим.
—
—
10
13. Репи зимни: кгр.
монети,
К.
Тодоровъ
ви
—
—
14
14. Кабачено семе; кгр.
зантийска
медна
монета,
И. '0
—
60
60 х. Стояновъ мраморенъфра15. Бамя: кгр.
\
Срещу семената и фура щастие на;тжпилата наско гментъ на Херакла. Л. 0- I'.
жа, кждето преаъ 1929 г. ро криза въ паричния па- зиасъ мраморенъ фрагменъ
стоятъ черти това показва заръ попречи на реализи отъ барелефъ, М. Мексиче не е произведено нищо рането на тази сдБЛка. мовичъ 2 вкаменени тарапрезъ.тази .година; фиятъ Отъ друга страна събития лежчета, П. Василевъ и Ив.
на зелено, както и люцер та дойдоха да покажатъ, Митевъ зжби отъ мамутъ.
Отъ Неврокопъ:
ната около 30 декара бъха че това закупуване на жи
до дъно уничтожени отъ та НБмаше да бжде нало
К. Д. Джамбазовъ 17 ч.
гжсеницата и неможаха да жително, НБЩО което раз
павти,
2 кукудки, 2 гирда- щ:
се съвзематъ. За картефи- бира се тогава неможеше
ня,
2
ушн
щи, 5 среб.китки, 1'
ТБ сжщо е причина гжсе да се предвиди отъ най
1
подгърлье,
4 пръстени,
ницата, която преди листа ОПИТНИТБ търговци — жита и стъблата, тъкмо то тари. Днеоъ житата еж
Рилския мънастиръ
гава, когато квртофитъ цъв далечъ поефтини, откол
Ярхим. Кирилъ — мед
тяха и вързваха плодъ.
кото бъха презъ м. септемна
виззн. монета,
За да поддържаме че врий и октомЕрий на из
(следва)
шита въ магазинитъ бъхме теклата година, когато ще
принудени да закупуваме ше да става покупката имъ.
Ь
отъ пазаря зеленчукъ и др. Това обстоятелство обаче
артикули, които възлЪзоха нъмаше да спре общината Работното време на Тел' т
на стойность 448,877 лева да започне закупаванията пощ. станция гара Варна
и отъ които реализирахме съ известна предпазли- отъ 1 юлий до 31 августъ
една печалба отъ 56,561 50 вость, тъй Като тя пре т. г. се опрвдБля отъ 7 и
лева.
следва по-скоро социални пол. до 11 и пол. и отъ
ЦБЛИ, отколкото търговски. 15 до 19 чвеа
Увеличението на разходитв за отчетната година
се дължи на увеличение плещьта, а отъ тамъ на
числото на работницигв, семената, фуража и пр.
Посочваме НБКОИ по очебиющи цифри на про
изведени презъ последнитБ три год. зеленчукъ:

Покупка на жито.

Закупеното презъ 1928
година жито се изразходи
презъ отчетната година и
за него сме дали на вре
мето специаленъ докладъ.
Реализираната отъ тази
сдълка печалба лева 85,772
мина на приходъ презъ
отчетната 1929 год. Презъ
м. сег.темврий 1929 година
Почит. Общ. съветъ беше
вземалъ на ново решение,
съ което задължаваше ко
мисарството да потърси
кредитъ отъ Банкитъ и да
закупи около 1000 тона
жито. Варненската Попу
лярна Банка, както вин* ги
си предложи услугитБ да
ни отпусне искания кре
дитъ, контракта беше приготвенъ — дори магазиниТБ (БеглишкитБ хамбари)
и персонала бвха ангажирвни. За нещастие или за

Вавзменско Градско Общ. Управление

Обявление 12644
гр. Варна, 30 юни 1930 година
Въ допълнение на обявление № 11775 отъ 20
VI. с.г., публикувано въ държавенъ вестникъ бр. 69
отъ 18. VI. с.г. обявява се на интересующитБ се, че на
29 юлий т. г. до 10 ч. въ Варненското окржжно да
нъчно управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на 130,000 к ф . ечемикъ
Ще се приематъ предложения отъ 20,000 кгр. наго
ре. Наддаването ще става иа килограмъ франко по
жарната команда.
Приблизителна стойность 260,000 лв. Залогъ 5
на сто въ банково удостоверение. Документи сьгласно 3. Б. О. П.
'
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
и пр/ еж за сметка на доставчика.
ПоемннтБ условия се виждатъ въ общината. ,
1—2542—1
Отъ общината

