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Въ ония далечни и мрачни времена, преди
\ близо 2000 години се появи единъ светълъ лъчъ.
който озари и обнадежди живота...,,.....-.Роди се Хрьстосъ . .'.,,
(
НЪма абсолютно никакво значение възприема
.* ли се, като исторически върни и научно възможна
| легендата за неговото рождение. Безпоренъ фактъ
* е, че той е живялъ, и далъ на св-Ьга деи, които
; всекога ще бждатъ ценни и подъ тежестьта на
изминалите години, н^ма да станатъ излишни.
Не е даже необходима, религиозната окраска
за да се признае т-Ьхиото велкчне Тя само под
силва представата за свръхчовт>шкитй прояви на
автора имъ, които и безъ това всвхи сбективенъ
иислитель не може да »е признае,
Историческия мсментъ, въ които е жив-Ълъ,
условията при които безстрашно и см-Ую е хвърлялъ семе го на своигв идеи, говирягв за единъ
Силенъ, непобеднмъ духъ, поксрязащъ и ласърдчаващъ качества необпкновеннн за единъ обикновенъ чов-вкъ.
Революцията,* която създаде така дълбоко
въ чувствата, мислигв и живота на хората, ся.
красноречиво потвърждение.
Не можемъ, следователно, въпреки всичко,
Да се отнасяме къмъ него, като къмъ обикновенна личность и го отричаме въобще. Какъ ще
бжде варечекъ, .е стделенъ. и безъ значение
ВЪПрОСЪ.
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Великигв Идеи,' които-даде на човечеството,
подействуааха благотворно. Тържественото прок
ламиране на гол-вмъ брой добродетели, още то-

газа възродиха и спасиха човешката душа —
направиха бремето на живота по-леко.
...^Тезв/гол^ма. заслуга е неотречеяа сщеТ "И,
ако последователигЪ му—наричащи се днесъ хри
стияни, еж наистина такива, свътътъ ще е хилядократпо подобре. За лошото настояще еж ви
новни, които не ся го разбрал*» или криво раз
брала.
Възставането противъ него е неразумно и
неоправдателно отъ никоя гледна точка. То е д-вло на хора, които не го позяаватъ, защото който
го познава не може да не го обикне. Тора е ак
сиома безъ изключение. Въ неговото назидателно
слово има и утеха и смълость, необходими за
живота. А къмъ гЪхния източникъ не можемъ да
не бждемъ благосклонни.
Напоследъкъ, обаче, въ параденъ маршъ шествуеа странното разбиране за неговата иищожность и дори вредность. Отрича се всичко. ХраиовегЬ се рушатъ, като паметници на заблудата!
Доказва се така тържеството на .здравия" разумъ!
Манифестира се освобождението отъ суеверието,
което ВСБКИ ще се съглася, че- требва см-Ьло да
бжде прогонено, кждето и да' се намира, ие обаче,
по пачннъ унищожаващъ вай-светлигЬ човешки
добродетели. Атеизъма става модеренъ. Неговия
последователь заема позата на прословутия Сервантесовъ герои и води отчаяна борба съ „предразждацитея за христовит-в добродетели.
Създава се опасно движение, което взема
масовъ характеръ. Източникътъ му, обаче, е времененъ. Отъ една голяма и необятна християнска

земя въе нещо ново. неза крепнало още, но съ
тенденция за тържество. Тамъ, логично, поради
стеклйгЬ се обстоягелствз религиозното чувство
е спънато въ саоитЪ прояви. Прн нормализиране,
обаче, на жнвога, религиозната свобода не може
да не бжде възстановена н то много по осезателно
отъ колкото другаде. Тогава всвки ще върва въ
каквото и както желае. Топа извънредно яоложеяие сега тамъ погрешно се взема за нормално и
подържа и другаде съ големи усилия. Този пжть
е погрешенъ. Осжшестеяването на религиозната
свобода костуза потоци кърви на човечеството и
не бива така леко да се унищожава. Религията

не .бива да служи нашолитикатз! Ще мине реве-'.
люционннзта буря, ще отвлече;;'нУвде,^замвнг^ яо]
чувствата къмъ Бога йХрнстяянигв добродетели'ще останатъ. Не е вече далЬч^ь, "дев^ъть^ ^оито4
християнството безпрепястзено и см-Ьло отново ще
тържествува въ тази славянска земя. Тогава подражателитЪ отъ другнгв страни ще съзнаягь ко
мичното си положениеПрочие, Христовата личность св-Ьти като
ореолъ на тъмния небосклонъ и вързта въ Хри
стовите добродетели е била н ще си остане ви* |.
нагн разумаа и полезна за човъчеството. Безвъ- *:
рието е пакостно н страшно. . .

йоде|?нрто градоустройство
и гр. Варна.
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Тя е била сложекъ з» търсене и грамадни
трудове, още отъ вай класически времена. Даже
често тогава, тя е била най-глзвния факторъпрн
постройката на градовегв. Така, презъ Асиро-вавилонската и египетска епохи, напримеръ, не еж
били жалели средствата н жертви, а то презъ
целя столетия за удоволетворяване естетичния и
амбициозенъ вкусъ на мончрхя. Иазестни еж тожевс*киму лълиигЬ съ елегантност*. или внушител*
ность елински и римски акрополи, паметници,
дворци, храмове, пжтища и градове. Разнитъ раз
валини и данни, отъ конто Варненските околности
не еж лишени ни показватъ ясно дейностьта и

естетичната име концепция.
Не по малко грижи е представлявало худо
жественото постижение, презъ средно-европейската
епох* н възраждането,
. • . Н^ презъ цълата почти история, кон
цепцията за естетика е била неразделно свързана

се великолепие, внушителноещ ослепително
богатство и разкошв.
Едва предъ 39 въкъ, схаащанията на тази

дума шестетика' почвал, да взнматъ по друга
насока. Това вече не е дврь, монополизиранъ,
само за видинтЪ н отъ вишъ произходъ класи..,
и то постнгнзтъ съ цената на столетия и животъ

— това не ок декорации, нито безполезни
разходи и претрупвания—не/ Но преди всичко,
естетиката е логично търсене и постижение, което
базирайки се на най-икономическите и полезни
отб финансово гледище средства, усп-вва да
напрази градътъ приятенъ и привлекетеленъ. Са
мото слънце, което има свободенъ доегигъ аа-

всекжде въ градътъ, създава една хармония отъ |
светлини и сенки. Незначителни често на първи %
погледъ детайли, с». въ състояние да усилятъ | или създадать неговия чаръ.
|
Разумно подбрани родове дървета за зал*- |;
сяване на 1 улица по тонъ и вндъ, една уместно !;
изкривена улица съ'запазено старо дърво или ху- |
дожестееио поставяне въ стойкость на една ста- |
рика или развалина съ нуждния фондъ, еднвъ |
добре разрешенъ площадъ и кръстопжть, по си- I.
луеть , . . всичко това може да придаде така |
много за естествената красота.
|
. . . Съ две думи, естетиката на единъ градъ, |.
това е неговвягь еилуегъ, веговит-Ь мъстз за раз- Г
ходки, площади, улици и форми т, е. хармонията
иа неговото разпределение и плавъ — хармонията
на обемигЬ н а неговитъ простравства!

Естетиката е чистото и разумно запаз*
въне на природата, на нейнитпу красоти и \.
хубости, всредз които градете е изградени. \
Найсетве, както въ една посгрейка йлн па- ;
метникъ тр%бва да проличава вложената идея и ;

цель тъй сжщо единъ „Урбанизиране" градб 1тргьова да отразява и изразява характера, \
чувствата и нравиш на обществото, което'
го обитава
Въ тия н-Ьколко гол-вми щрихи се опитахъ ;
Да Ви дамъ образа не модерното градоустройство
агчнна, по който се схваща то понастоящем*
на западъ и насокит%, к ъ ^ ъ които тръбва да огправимъ усилията и средствата си. Въ остатък* ;
отъ малко време, презъ което още ще Ви ззДьР' •
жа, Ще скнцнрвмъ набърже факторигЬ на КОЙТО ;

ь з * , ; ; н,^.;!
'•Ч^ч.
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требва да обърнеше внимание и се базираме при
димост зз разширение, защото влнаятъ върху
създаване на единъ устроЙственъ и за разшире
хигиената, циркулацията и естетиката—ясно е, че •
ние планъ паралелно съ принципните
проунтова еж центрове на пущецн, прахъ, шумъ и др,
бйШХЯ, които съмъ яаправилъ за бждаща Варна. еначи требва да. се замнелнмъ за съседните квар
Ще се задоволя да ги преламъ въ няколко литали н жителигв нмъ — да държнмъ сметка за
шш и то доколкото засегагъ Варна,
насоката на преобладаващите ветрове и пр.
1. Преди всичко мъстннтъ и постоянни ус
а още повече, че обикновено тези елементи приловия, които се състоятъ въ: а) мрежата отъ
влнчатъ въ околностите и нндустриялни заведе
разни системи и видове пжтишл б) м-всткостьта
ния и фабрики.
~^^^
съ своя релиевъ н характеръ «а почвата и в)
Като резултатъ циркулацията е сгъстена,
климата.
което налага дълбоко проучване на ширина на
2. Не требва да изпускаме тоже предъвидъ
улвцк—гвхвнн профалъ, нужда отъ трвнваи, омдвижението н вариациите на градътъ презъ раз
нибуси стациониране на автомобили, разрешение
ните епохи—т. е. неговата евОКЮция която чес
на кръстопжти съ спасителни острови—разни спе
то може да ми бжде : чудесна учителка за уяжтциални правилници, наредби и др
ване и директиви, а може да нн обясни и изве
Минзвзмъ на втория елементъ—т. е. релиефс
стни положения отъ настоящетона почвата и нейните особености Много естест
3. Най сетне едно сериозно проучване зз на
вено е, че не всъкога имаме на разположение
стоящето положение на градътъ е напълно нало
почва! равна или почти равна, И въ такъвъ Слу
жително. Разните статистики, дишрами и дан
чай трасирането на улиците се затруднява Отъ {'
ни, ще ни поскажатъ по най точенъ начинъ бжедна а рана требва да се запазягь максималните I
дащия образъ на градътъ—отъ кждето и заклю
наклони—огь друга—да се задовиляватъ изиск- |':
чението, какъ требва да бжде планират» и блаванията на циркулация и хигиенично ориентиране. •
гоустроенъ, за да отговаря естествено на необ- \ Особеностите иа почвата—като ПодХЛбЗваниЯ н
юлимостигЬ.
\ \ размествания на пластовете — съвсемъ не еж за
Многобройните примери, които еж предъд \ пренебрегване. Близъкъ прнмъръ е Евкенногр?
насъ, ясно нн подсказватъ. че няй-съществения! \ ского шосе—чието подържане, по прнчква^й
земнигЬ подхлъзвания е костувало доста скжпо
елементъ за образуването и прогреса на единъ!
до сега.
градски организъмъ, е П$СТЬТ$ (билъ той земенъ,
Споменахъ за Евкснпоградското шосе—това
теченъ или морски — понякога всички заедно)
ме доведе до мнсъльта че релефа на терена съз
Пжтьтъ това е артерията, която му дава импулсъ,
дава едно гол-Ьмо затруднение—което много често
която го държи въ връзка съ външния свътъ и
| се среща въвъ огь градовете и което не винаги
която, .най-сетне му достави »чуждОСтранния
елементвк въ най-широкъ смисъль на думата | | добре е разрешено отъ циркулацнонно и фннакт. е. всичко — което не произлиза отъ самото | [ сово гледище, тоже и отъ естетично (за пжтища
место на градътъ и близката околвость—и безъ | съ свлно движение),
Ще кажа неколко думи и за климатичните
което никакавъ прогресъ не би билъ възможенъ. |
:
особености
преобладаваща ветрове—дали еж бла
-Много естествено че и Варна не е избегнала I
гоприятни
или
не—температурата—съседство на
»а това общо правило. Въ древно време, главната <
роля СА играели естествените пжтища, но сега } \ море и др. . . . всичко това требва силно да се
къмъ тъхъ требва да прабавимъ и изкуствените ( ; нма пред&идъ при трасиране I а улиците, Напритакива; железници, канали, въздухоплавателни и др. ! \ м-Ьръ за Варна, самите Вие най-добре го чувНЬиа да Вн огнемамъ времето и се спирамъ за ; | ; ствувате—необходимо е улиците да позволяват*
Да ги анзлизирамъ. Всеки знае, че животворните} \ щото здравословния морски въздугь свободно да
артерии на енергия за градътъ еж пристанището!/ прониква навжтре изъ градътъ, а северннятъ сгуденъ ветъръ да бжде попреченъ. Колко пжти
съ морето; жел-взноплтнитъ линия къмъ вътреш-;'
всеки отъ Васъ е протестиралъ въ себе си, зиме
ностьта и къмъ Дунава (която може да добие,]
отивайки ло една отъ правите улицн! . ,
грамадно значение, «ри едно евентуално създаване/!
на свободна зона огь пристанището). Шосетата,-: ;
Ще се спра сега на самиятъ градъ Варна—
конто влизатъ въ градътъ не требва да се заб* \; ще разглгдамъ пабърже структурата на планътъ
равятъ. Отъ голъма роля' ще бжде за въ по { неговото разпределение и пропорцията на парко
близко или далечно бждаще, разположението и [; вете, гжетотата на населението. Ще си позволя
Функционирането на' едннъ аеродрумъ. Всички : едновременно—разбира се споредъ моето схваща
тези елементи, пристанище, гара, шосета, аеро;
не—да разкритккувамъ н/Ъкои главни линии на
друмъ нграятъ голъма роль въ създаването и
планътъ, или положения, конто еж ми се сторили
разширението на плана; те нматъ своите необхо
не напълно нормални. Много естествено, чг тези
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последователни парцелирания — извършени следъ
венормалности не произлиззтъ от* днесъ и вчера.
освобождението. Първото впечатление, което чо- '
Тъхниг* причини и причинители датиратъ още
вЪкъ яма. като погледне планътъ на Варна това
отъ освобождението, та и преди това (а разбира
е че той изглежда съставенъ отъ »крзпкип в |
се и следъ това1) Петь вековното робство, съ
парчета, залепени едно до друго, безъ големо I
всичкия безпорядък*, разорение "и упадане, който
обмисляне за едииъ хармонкченъ ансамбълъ.
|
е предизвикало въ разните клонове на обществе
Приложена е навст>кхде една праводгьлна1
ната организация, е нанесло такива и въ жили
система — но не абсолютно монотоненъ начинъ.
щето на това общество ~т. е. градете Нема
Човъкъ, да тръгне по една улица, престо ще се
нужда да Ви го олисвамъ Вие го знаето по доб
измори да вижда иа лъво и на д*сно слщит*
ере и отъ менъ. Не е било лесно да се поправи
Ляица, които с * отклоняватъ по еднообразен*
едио такова положение - н о те е бияй « невъз
начинъ. гтвма разнообразие—нъма кхае чов-вкъ
можно; тр-Ьбвало е методичность, решителность и
да спре окото си на нтжоя изненада или особепредвидливость. Въ момента на резко сменяване
ность Наистина, правата ливия, правата улица,
условията, е Най-уюдНО (но и най трудно) едно
има своите качества но уяОтр-Ьбена кждето е не
такова преустройство. Както в да е, гр%шката е
обходима и въ съответните — логични, размери.
яе отъ коренното почти препланиране на стария
Тя е удобна за движението. Всъки знае че найградъ—не СА извлекли напълно подходяще раз
"\
кжсото разстояние м?жду две точки е правата
решение. Естествено е, че главните фактори на
.линия
но при все това тенденцията за слабо из
градьтъ еж пристанището и гарата отъ едиа стра
кривяване иа улицата пречи, та да се увлича шо
на и активинятъ цендъръ на градъгь съ главния
фьорите въ голяма скорость, Отъ друга страна
площадъ—между тия полюси ще б&де най голъ4
правата улица е внушителна и величествена, коного движение на автомобили» коли и др
.
гато особено се открива върху една переспектнва
Необхлднмость: 1) ширина на улици и ясно
или
яаметникъ—тя е удобна тоже въ ролята си
та на движението; 2) форма иа площадит* а кръсиа
диагонали
въ едииъ градъ, които свързватъ
топлещата и 3) паркове или градини въ тази
разиатъ
отдалечени
части и центрове. Въ Варна
область (Акрополътъ!).
толкова
много
прави
улици има [ПОвеЧС ОТб КОЛг
/"^.Всичко това не е постигнато добре, но да
КОТО е нуждНО) и при все това липсватъ ъдШпредположимъ, че съществуващото положение е
$ОНали«. Чов-Ькъ ако бърза ще тр-вбва да кри*
силно затруднябало действието и желанието за
воличи на лЪво и на дъсно за да отиде до цельта!.
подобрение. Това не се прилага до нЪколкото

Решения и разпоредби
I НА ВЪРХОВНАТА СМЪТНА ПАЛАТА
Намаление наемигв поради стопанската криза.
ОбщирскитЬ съвети нъматъ право да намаляватъ
наемите на отдадените за експлоатация общински
доходи и имоти поради нзетжпилата стопанска
криза.
1 0 % на служителигв при общините н пр.
На служителите при нзборннгЬ учреждения не
следва да се удържи 1 0 % «а неженените. 100
или 200 лв. на ненавършнлигв 6 годишна служ
ба и 2 % отъ разликата въ повече получени за
плати Р. № 538.

111

Връщане неправилно събрани суми, 1) Съ
преписи отъ разписки не може да се установява
връщането иа неправилно събрани суми. 2) Не
правилно събрани суми могатъ да се върнатъ са
мо яо установения редъ. 3) Съ преписи отъ сви
детелски показания не могатъ да се установвватъ

факти предъ специалния еждъ Р. № 97 отъ 4. |
IV. 1931 г.
Таксйтй за лекуване на ветеринарните ле
кари и фелдшери, ВетеринаркктЬ лъкари и фел
дшери не могатъ да се ползуватъ отъ таксит* за
лекуване, щомъ министъра на землед-БЛието е раз
поредил* това, Такситъ требва да се внасятъ в*
пришгь било на фиска, било на окрзчкнигЬ по
стоянни комисии.
Пжтни и диевни пари на общ. служителиПжтннте и дневнитъ пари на служителите ПРВ
изборнитъ учреждения до съобразяването» запла
тите имъ съ тъзи на държавнигв служители след*
ва да се плащатъ по размъритъ," каквито еж им*
плащани до 1. V. 1931 година, съобразно кате
гориите, къмь ксито спадатъ.
Необходимо е постановление за извършен*
разходъ отъ кмета. Общинскиять съветъ, що*11*
като не признава, съ поствновление, да е извър-
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шенъ единъ разходъ по съобщение иа кмета и по
съображение, че материалитъ не еж постжпили аъ
учреждението, то разхода не се признава и отъ
контролнитъ власти. Р. № 441 отъ 10 VII 1930 г.
Заплатите на общинските горски стражари.
Заплатите и възнагражденията на общинските гор
ски стражари до изтичане на бюджетното упраж
нение за 1930—31 год. се считатъ правилно из
платени, както с» гласувани и утвърдени. Р. Д& 532.
II. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕНЪ
СЗДЪ.
Запов-Ьдьта за уволнението на блзмнранъ
кметъ. Запов-вдьта за уволнението на бламиранъ
кметъ следва да бжде подписана лично отъ мра
на-ВАтр. работи Р. № 324 отъ 5. X. 1931 г.
Допълнителното възнаграждение нз лъкаригв
хигиенисти. Съгласно чл. 223 отъ закона за на
родното здраве, на общинския съветъ принадлежи
правото да определя размера нз допълнителното
възнаграждение на лъкаригв-хигиенисти. Р. № 240
отъ 10. V. 1931 г.
При утвърдждение на бюджетъ окржжнкя
управитель не може да увеличава числото на лекзритъ.
Преди да утвърди бюджета, окр. управитель
е длъженъ да вземе мнението на окр, пост. ко
мисия. Той ке може да увеличава числото на
Длъжности за лекари. Р . М 2 П отъ 20 V. 1931г.
За живущите въ странство пенсионери. Губи
право на пенсия пенсионеръ, който, безъ реше
ние на пенсионния съветъ, живЪе въ странство.
Р. Кв 35 отъ 13. 1. 1931 г.
Глобата на кмета при отказъ да заплагятъ
кактарина. Кметътъ е длъженъ да дава съдей
ствие на предприемача за събиране кантарината,
но той нема праао да налага глоби на тия, конто
оо една или друга причина огкажатъ да я зап
латятъ, $ № 329 отъ 3. октомври 1931 г.
Допълнителните или знмни земледълскв учи
лища. ОбщинигЬ не еж длъжни да отдвлягъ част
и отъ мвритъ си за издръжка на допълнителни
*ли зимни земледЬлски училища. Р. № 317 отъ
39- IX 1931 г.
Такса за вавангь. Такса за паважъ се плаща
Когато имотътъ граничи съ павирана улица. Р.№ 47
°*ъ 9. ||. 1931 г.
По 1 лв. на метъръ 'за производството на
пешкири И зз производство па пешкири се плаЩа на общчннгв по 1 лв. на метъръ, защото и
*Ъ съставляватъ ялагь по смисъла на закона (чл.

Стр. 5

89 и 25 зак. град. общ.) Решение № 299 отъ
14. IX. 1931 г.
III РАЗПОРЕДБИ на МИНИСТЕРСТВОТО на
.' ВЖТРЕШНИТЪ РАБОТИ и НАРОДНОТО
ЗДРАЗЕ.
За трудовата повнносгь, УИ-то постановление
на Министерския съветъ, взето въ заседанието му
на 10. IX. 1931 г., протоколъ № 67 („Д. в. бр.
149 отъ 30. |Х 193, г).
Одобрява се следното:
ТридесетьтЪ на сто отъ подлежащите на вре*
менна трудова повиность за 1931 г. предвидена
въ точка 11 отъ Х1Х-то постановление на Мини
стерския съветъ, протоколъ № 30 отъ 1931 г.
могагъ, при нужда, да се увеличатъ до 5 0 % отъ
всички подлежащи на временна трудова повиняостс
въ дадена община.

Варненско Градско Общинско Управление
Регулационна служба

Обява №2226
гр. Варна, И декември 1931 г.
Варненското гр. общ. управление обя
вява на заинтересованитЬ Варненски граж
дани, че Варнен. общ. съветъ въ заседа
нията си на 11 декември 1931 г. съ реше
ние № 471 удобри протоколъ № 33 отъ 16
ноември т. г. на Регулационната комисия
по чл 9 отъ закона за благоустройството
съ който се направи възъ основа на чл 24
и 30 отъ сжщия законъ общи оцпнки на
мъттата и сгрздиц-Ь въ курортното пред
градие на града и то както следва:
ОЦЕНКА на

МЪСТАТА:

ИмотигЬ споредъ пазарната имъ цена
се разпредЪлятъ на 6 категории:
1) Пбртва категория 80 лева на кв. м.
обхвкще имотигЬ лежащи на брЪга отъ ка
нала при гробищата до крайбрежната ба
тарея № 174) включително.
2) Втора катеюрия 70 лева на кв. м,
обхваща:
а) игаотктЪ лежащи на брЪга отъ край
брежната батарея (№ 174) до пропзднзлия
брЪгъ при моста Ка 265 включително.
в) имотигЬ които еж пя втората по
редъ линия отъ бр^га въ чзстьта отъ кана-

/й

Стр 6.

ла при гробищата до крайбрежната бата
рея Л 174.
в) имотите лежащи оть двете страни
на шосето Варна—Евксиноградъ отъ кана
ла при гробищата до чешмата при 5-тия
клм. включително № 261 и 279.

и
9

1

пжтя който минава задъ Софийските коло
нии (фабрика .Кацулисъ"), чешмата при1
„Турна тепе", пжтя задъ сжщото тепе с
отъ № 556 по права посока къмъ лагер»;
№ № 373, 372 и 383, следъ като се изключатъ имотите край шосето които попадат»
въ втора категория.

б) имотите които се намиратъ върай&!
3) Трета категория 45 лева на кв. м.
на между шосето за Евксиноградъ, шосето;
обхваща:
за Балчикъ № 910, 908, 893, южната гра-;
ница на района на батареята, права линияа) имотите които се намиратъ въ райо
къмъ М1 766, 700, 628, 619, 599 до шосето;
на между квнала при гробищата, шосето за
Евксиноградъ
останали следъ като се из
Евксиноградъ, пжтя за крайбрежната ба
ключатъ онези отъ техъ които попадат»;
тарея и елшата батарея н брега, останали
въ втора, трета и четвърта категория.
следъ като се изключатъ онези отъ техъ
които попадатъ въ първа и втора категория.
Шеста категория 15 лееа кв. м. обхващ
б) имотите лежащи на пжтя за с, Кестричъ отъ шосето за Евксиноградъ § .№
а) имотите която се намиратъ северно
506 и 411 (до полите на Турна тепе) Ле 504
отъ линията; „Турна тепе", пжтя надъ
и 557 включително.
№ 619 и 628, права посока къмъ № 700г
766 южната граница на района на батарея
в) имотите които се намиратъ между
та, северно на № 893, 908 и 910, Балчиш
пжтя при чешмата на 5-тия клм. и брега
кото шосе и Евксиноградското шосе ДО
5-тия клм. до Траката.
„Траката"*
. _ .

I !;

Брои 265*

Варненски общински весгиикъ

-

"

.

^

•

'

•

Четвзрта категория 30 лево на кв. м.
Всека категория има три цени, и от
обхваща:
чужденото место ще се заплаща по една
отъ техъ като се има предъ видъ следното:
а) имотите които се намиратъ въ райо
на между Евксиноградското шосе, пропад
1. По първата най\висока цена състав
налия бр-вгь при № 265, брега и крайбреж
ляваща
100% отъ цената на категориятг
ната батарея и пжтя отъ сжщата за шо
си
заплащатъ
местата които се отчуждасето останали следъ като се изключатъ
ватъ
изцело.
онези отъ тЬхъ които попадатъ въ втора
категория.
2. По втората средна цена съставл*'
ваща
75% отъ цената на категорията Ш*б) имотите които се намиратъ въ райо.
се
заплащатъ
места отъ които еж за об
на между Евксиноградското шосе, пжтя №
ществена
полза
се отчуждаватъ надъ V№ 349 и 402, които минаватъ задъ Софий
отъ
целата
площь
на имота, или когат
ската колония (фабрика .Кацулись*), че щ.
имота
не
получава
подобрение отъ регу
мата при „Турна тепе- и имоти № № 557
лацията.
575, 576. 630, 631, 632, 596, 599 и 598 до
Евксиноградското шосе, останали следъ ка3. По третата най-низка цена състав
то се изключатъ онези отъ техъ които поляваща
50% отъ цената на категория^
пздятъ въ втората и трета категория.
Ще се заплатятъ лгвска отъ които за оби*
полза се отчуждаватъ подъ V 0 тъ целат
в) имотите които еж на втората по
площь на имота и ако сжщия по плана по
редъ линия отъ северната страна на Ев
лучава подобрение.
ксииогрздекото шосе въ частьта му
межву
У
5У
№ № 587 и 278.
ОЦЕНКА на СГРАДИТЕ

Штакатеюрип 20 лева на ка. м обхващаа) имотите които се намиратъ въ райо*.
на между канала задъ лагера, Евкснн шосе

Цената на сградите е определена •«?•
гато е въ ново състояние. Процента на о
вехгялость ще се определя отъ Комиснят
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щ чл. 27 отъ Закона за Благоустройството
въ време на отчуждението, като за база
ще се иматъ предъ видъ процентите уста
новени при общите оценки на града, Сгра
дите еж разделени на 8 категории
Шрва категория. Масивни 3 етажни
Чпартеръ и два етажа) луксозно изработени
постройки на ке. м. съ изба—7000 лева, а
безъ изба 6500 лева.
Втора категория. Масивни 2 етажни
<партеръ и етажъ) луксозно изработени
постройки на кв. м. съ изба—5000 лева, а
безъ изба 4500 лева.

•
;
;
I
|
\
|
I
!

въ отделението въдвуме»/^ —267-268
което време ще се приема
възражения отъ недоволните

п. Кметъ; Ц Хандж И1
Началникъ службата: Геом. Т. Бракало

КРОНИКЯ
София

Двореца Негово Величество Царя
Трета категория. Полумасивиа 2 етажа
Щастливъ се считамъ да поднеса на
^партеръ и етажъ) обикновенна изработена
Ваше
Величество и на Нейно Величество
постройка на кл. м. съ изба 3000 лева, а
Азгустейшата
Ви съпруга честитяеанията
безъ изба 2600 лева.
на Варненските граждани по случай новата
Четвбрта категория. Едноетажни (пар- година.
Нека тя донбее на. Ваши Величества
теръ) масивни луксозна изработени построй
всичко
желано за щастието и величието на
ки на кв. м. съ изба 2000 лева, а безъ изБългарския
Народъ.
За Ш 0 лева.
Кметъ: Бяновъ.
Пета категория. Едноетажни масивни
Вяновъ Градски Кметъ
обикновенно изработени постройки на кв. м.
А
съ изба 1500 лева, а безъ изба 1200 лева.
Варна
Царицата и азъ отъ сърдце благог
Шеста категория. Едноетажни смесенъ
Вамъ
и на гражданството за привег акава
строежъ постройки на кв. м. съ изба 800
и хубавите пожелания по случай '0бЩИН1
-лева, и безъ изба 600 лева,
година, която желаемъ да бжде ' к о в ъ съ _
обръща на
Седма категория. Едноетажни стопан всички.
^то всецело
ски помещения на кв. м. 400 лева.
.,«»т~т"» т-!
- и внимание
Осма категория. Кладенци облицовани
КМЕТЪТЪ на града е вСи Т о в а п р о .
200 лева пог. метръ, а не облицовани по
домашенъ отпускъ. Заместв, ката о т ъ п а р .
360 лв. пог. метръ.
кмета г-нъ Ц. Хандждевъ. >а б о р б а > Н и .
.,плп1„,и„
на известни
Забележка 1. Барачни постройки, курУВОЛНЕНЪ
е
отъ
длъж:
а
всичк0 кое.
ни
ци, клозетни сгради, навеси и всички вре
ка на петно мостнвото о т д * ^ ^ в ъ и м е .
менни постройки не се заплащатъ.
Инженеръ Ив Мирчевъ и в.
ка поли.
нззначенъ
г.
Инженеръ
Ас.
X.
наП р а виха
Забележка 2, Определените по-горе
а на
ВР <
Мократ. сгоЧ^ни за всЬка категория се разбиратъ поЗА
УПРАВАТЕЛЬ
на
о
б
щ^^^ата
бройката съ материала. Ако обаче собстчинъ
домъ
е
назначенъ
г.
Д
ръ;
веника на отчуждаемата сграда пожелае
се едни
а зч началникъ на здравната с\ да възсамъ да събори сградата и прибере матеН. Василева.
Риала ще се заплаща само Уз отъ стойнай-малко
н
°стьта на сжщата постройка съ материала.
^пческа
Варна
Горното разпределение и оцекки на
Печатница „Войниковъ*
°скование чл. 30 зл.' В отъ закона за БлаТелеф')нъ 502.
^Устройството ся изложени на разучване

^ц^ц^^-^у^^^

л

чч
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Управителния съветъ на търговското аки. д-во „Криспинъ '\

1'

& С-о* Варна, съгласно протоколното му решение подъ № 47отъ I

I \

5 януари т. г. поканва г. г. акционерите на сжшото дружество т \

;

Г*""

второ извънредно общо събрание, което ще се състои на 24 яну- \

Ч'

ари т. г. 9 часа сутриньта въ дружествената канцелария находяша ;

\

се на ул. „Габрово" № 4 при следния дневенъ редъ:

\ ]
I I

А

1. Попълване числото на контролния съветъ съ избирането^
на единъ членъ.
2. Разни.
обхва;
а ) \V

Депозирането на акцийтъ за правоучастие въ това събрание,.
Да СТане в ъ д

"алия^?

РУ жествен ата канцелария въ гр. Варна най

ната батаретри дни преди датата на заседанието, т. е. 20 януари т. г.
3г

сето останаж

онези отъ т&пко събранието не се състои на опредвления день, по
категория.

г

"

е на достатъчно число акционери, то се отлага за след-

б) имотите ' „нъ
, дп е. н„ь. ъл
й1

на между Евко-~
януари т. г. при сжщия дневенъ редъ, въ
К реме и м с т
ската колония (
^ ° ' б е з ъ особена за тая цель покана, като
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