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24 Щ Щ 1 9 3 2 г. въ .тевтръ -'«.РДВКОВЪ"
Господа граждани,
_ На 14 февруари т. г. изтича мандата
на сегашния общински съветъ, на която
дата ще се произведатъ нови избори за
избиране на иовъ общински съветъ По
следния общински съветъ излъчи отъ себе
си едно постоянно присжтствие съ кметъ
г, Н. Поповъ и помощници г. г. Ц Х«нджиевъ, Ал. Слзвовъ, изходящи отъ групата
на Демократ, сговоръ и г. Хр. Теохаровъ
отъ страна на групата на Културно-просв.
дружество „Варненски коренякъ*. На 11
априлъ 1930 г. бЪхъ удостоенъ отъ общин.
съветъ съ високата честь да бжда избрзнъ
за кметъ на гр. Варна вместо г Никола По
поаъ, който отъ м. февруари 1927 год съ
голямо достойнство заемаше тоя пость
Важностьта на предстоящите общин
ски избори е грамадна —отъ резултата на
изборит^ ще зависи дали ще имаме единъ
дееспособенъ съветъ и едно дееспособно
постоянно присжтствие или ?ще имаме съ
ветъ и постоянно присжтствие негоденъ за
всЪка творческа работа. За жалость наша

та политическа дейстьителность е такава,
че при разрешаване на крупните общин
ски въпроси, какъвто е избора на новъ съве^ь,
иай малко внимание се обръща на
крупните. градски интереси, като РСецъ\ло
се отдаеа най голямо значение и внимание
на партийните борби и интереси Това про
личаваме и сега при подготовката отъ пар
тийните щ-нбове на изборната борба. Никнкво внимание отъ страна на известни
партийни щабове не се обръща всичко кое
то може да обедини гражданството въ име
то на една добра разбрана общинска поли
тика, въ какъвто смисълъ се направиха
предложения отъ стряна на Демократ, сговоръ, а всички отдадени на груби партийни
интереси ще се впуснатъ. въ изборната
борба разпокжсани, обезсилващи се едни
друг^, за да дадатъ възможкость да възтържествувзтъ групи, които еж н;;й малко
пригодни да спужзгь нп едня творческа
общинска ПОЛИТИКИ въ името на добре раз
браните градски интереси.
Преди да дадете граждани, гласа си за
тая или оная кандидатна листа, счетохме
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за свой дългъ да свикаме настоящето пуб
лично събрание за да изложимъ голямата
творческа дейность на! Демократ, сговоръ
отъ 1924 г. насамъ, за да можете да си да
дете сметка за таядеятелностьи при пъл
но познаване на работите, да поемете и
Вий отговорность за бждащата управа на
Варненската община.
Демократ, сговоръ управлява Варнен.
община отъ 7.Х1 1923 г. съ председатель
на 3-члената комисия Петръ Стояновъ, кой
то презъ 1924 г. бе избранъ за кметъ на
гр. Варна и биде на тоя пость отъ 24.VII
1924 г. до 10.1 1927 г. съ помощници г. г.
Ив. Върбановъ отъ демокр. сговоръ и Бог.
Елефтеровъ отъ групата на националъ ли
бералите. Отъ 2311 1927 г. до края на фе
вруари 1929 г. постоянното присжтствие на
Варнен. община се състоеше отъ кметъ г.
Н. Поповъ помощници Ц. Ханджиевъ отъ
Демокр. сговоръ Г. Димитровъ и П. Нейковъ
отъ Демократическата партия. Третия съставъ на Варнен. градска община започна
отъ 1929 г. при съставъ кметъ Н. Поповъ
и помощници Ц. Ханджиевъ и Ал. Славовъ
отъ Демокр. сговоръ и Хр. Теохаровъ отъ
дружество .Варненски корениякъ*. Отъ 11
априлъ 1930 г. кмета Н Поповъ бе заместенъ отъ менъ и тогава постоянното при
сжтствие е въ тоя си съставъ.
Г. г. граждани,
Следъ войните задачите на общините
се увеличиха твърде много, а средствата
имъ се намалиха твърде много. Изтоще
нието отъ войните се прояви въ всички
области — настжпи обедняване и на дър
жава и на отделни граждани и заедно съ
това и на самоуправителнигЬ тела. Ако
при нормални времена общинското творче
ство бе трудно, толкова повече това при
анормалните условия следъ войните.
Ето господа граждани по важните об
щински въпроси и творчеството на Варнен
ската община презъ време на управлението
на Демократ, сговоръ—1924—1931 год.
I.

Благоустройство на града
•

А. УЛИЦИ.

1. Отваряне на улици.
Схващайки значението на единъ добре благоустроенъ градъ, както за мъстнигЪ жители, така
и за чужденците, които презъ лътния сезонъ по-
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сещаватъ асе повече и повече нашия хубавъ градъ.
общинските управи изходящи отъ демокзатическня
сговоръ, още отъ 1924 г. насамъ еж обърнали и
обръщатъ най-големо внимание на благоустойството на града. Съ замахъ, който ч къма равенъ
на себе си въ миналите управления, управата' на
общината отъ 1924 г. насамъ е преобразила града.
Градътъ въ последните 8 години вече има съвсемъ друга физиономия, различна съвършено отъ
тая преди 8 години. Въ това отношение е извършенъ ц%лъ превратъ въ развитието на града.
Всички сме живи свидетели на това преобразяване
на града За да не си служимъ, обаче, само съ
фразата но и да посочимъ конкретно д%лата на
общинските управи отъ 1924 год насамъ, нуждно
е тия дела да се отбележатъ, защото само то
гава ще можемъ да преценимъ правилно голъмото дело извършено отъ демократ, сговоръ.
Подробния планъ на гр. Варна е започнатъ
да се изработва отъ 1895 г. а проекта за новн
улици огъ 1900 година. Плана за I, Н и 111 град
ски части е билъ утвърденъ въ-1900 г. а за IV и V
градски части въ 1903 г. Постепенно съ разши
рението нг града еж били изработвани и плано
ветъ за отделните квартали построени на общин.
м%ста и включени вече въ чертигв на града.
Така еж се образували предградията Сесъ-Севмесь,
Дамяяоза махала, Трошева махала, Кокарджата,
Памучния кварталъ и напоследъкъ Добруджанския
кварталъ, тоя на бездомниците и пр.
Благоустройсгвото на града съ прокврЕане
на нови улици съгласно утвърдения планъ е започналъ още преди утвърждението му. Така еж
прокарани улици „Преславска" йплощадъ Мусала.
Системно урегулиране на улици е имало отъ
1907 г. Презъ 1907 г. еж регулирани 6 улици,
1 9 0 8 - 8 , 1909—3, 1910—1, 1911—2, 1912 — 1,
1913—2, 1914 — 3, 1915—1 или всичко за 18
години 27 улици, А презъ време управлението
на демократическия сговоръ отъ 1924 год. е из
вършено следното:
1925 и 1926 Юд. 1) Урегулирване на 2
улици, главни артерии на града: Владиславъ и
Цярь Борисъ, 2) изработввне плена и застрояване
на кварталите на бежанците състсящъ се отъ
39 квартала 3) Изработване плана на кварталите
на бежанците, кварталите задъ канала, състоящъ
се отъ 21 квартала.
7927 юд. 1) Изработване плана на СесъСевмесь, 2) Трасиране и застрояване местата на
бездомницигЬ между казармите н болницата със
тоящъ се отъ 68 квартала.
1928 юд. 1) Изработване плана на Памуч
ния кварталъ. 2) Урегулиране на 27 улици въ
старата часть на града: Бузлуджа, Богомилска,
В. Левски, Гавровска (часть) Гургулятъ, Караджа,
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Кавал ска, Лозарска, Одринъ, Плевенъ, Радина,
Селунъ, Св. Атанасъ, Съюзна, Св. Климентъ, Соф
роний, Шейново, Шишманова, Чирпанъ, Чакжрова,
Ц. Крумъ, Попова, Фердииаидъ, 27 юли, (часть)
6 септември, Янтра.
1929 Юд. 1) Урегулиране на 19 улици въ
старата часть на града: Арда, Богданова, Воденъ,
Гпрдзпъ, Дринъ, Жинзифова, Златица, Кокарджа,
Кумани, Крива, Периологъ, Св. Никола, Св. Ма
рина, Са. Георги, Тича, Успенска, Хайдушка, Харчева и Ямболъ.
1930 юд. I) Изработване дворищни регула
ции по плана на Сесъ-Севмесъ за 52 квартала
въ старата часть и 28 квартала въ новата часть
(кварталъ Багларъ) — 2) Урегулиране на 6 ули
ци въ старата часть на града; Скити, Крали Мар
ко (часть), Дунавска (часть), Чирпанска допълни
телна и 2 напречни на ул. Царибродска.
1931 Юд 1) Изработване плана на Пекаревия кварталъ състоящъ се отъ 15 квартала.—
2) Изработване плана на заграбени места до раз
садника състоящъ се отъ 14 квартала, 3) Изра
ботване дворищната регулация на местата отъ
Памучния кварталъ на 105 квартала, оставатъ за
довършване само 18 квартала. — 4) Трасиране
осовите кръстовища на утвърдените планове на
105 квартала въ Памучния кварталъ. — 5) Из
работване плана на курортното предградие, което
обхваща площь отъ 400 хектара. Изработване
правилника и общигЬ оценки на сжщото предгра
дие, — 6) Поставяне административни нумера и
табели за уличните наименования въ всички ковозастроени квартали състоящъ отъ 2ООО нумера и
250 улични табели.
Отъ изложението до тукъ се вижда:
1) Че е завършено почти напълно урегули
ране улицигЪ въ старата часть на града. Остава
само да се завърши урегулирането на петь малки
улици .въ първа градска часть, 3 улици въ трета
градска часть и улица „Бенковска" въ четвърта
градска часть.
2) Че целия градъ и почти всички предгра
дия иматъ изработенъ регулационенъ планъ. —
Остава само за предградието Дамяновота махала
и Кокарджата да се довърши планътъ имъ, кой
то е вече започнатъ.
3) Презъ 8 годишното управление на демо
кратическия сговоръ еж урегулирани 54 улици,
когато по-рано отъ 1907 до 1915 година за 18
години еж урегулирани само 27 улици.
Колкото и болезнено да бъ за гражданството
тая регулация, при все това демократическия сго
воръ не се поколеба въ името на висшите инте
реси на града да пренебрегне временните на
строения.
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2. Шосировка.
Колкото и да е полезно откриването на улицигв съ които се очертава физиономията на единъ
градъ, това обаче не е достатъчно. Нуждно е т%
да се настелятъ, за да отговарятъ напълно на
предназначението си ;— удобно движение по тЪхъ
и по възможность по малко прахъ и каль по т*хъ"
— елементарна хигиена на единъ градъ. Варна
има около 130 клм. улици. До началото на 1926
г. т. е. за 48 год. еж били шосирани или лавирани около 12 клм., а презъ управлението на де
мократическия сговоръ отъ 1927 г. до 1 януари
1932 год. — 17 клм. въ 60 улици. При това
шосирането и павирането е ставало по единъ определенъ планъ, като се вървеше отъ по-важното и
по-общото къмъ по-маловажното и локалното.
Шосираха се следнигЬ улици: ,
ПреЗб 1927 Юд. Кракра — отъ Съборна
до Пам. фабрика, Кап. Райчевъ, Владиславъ, Шип
ка, Русенска, Митрополска, Шуменъ, Габровска,
Тракийска, алея Владиславъ, алея Сливница и ул,
Караджа — на брой 12 съ дължина 4135 к.
Презв 1928 год. Царибродска, Кирилъ, Миладинова. Македонска, Регентска, Шопска, Русен
ска, бул. Фердинандъ, ул. Добришка, М. Луиза
(западна), Плевенска, Малка Преславска (между
Преславъ и Одесусъ) на брой 12 съ дължина
3,405 клм.
..
,
ПреЗб 1929 Юд. Бул. Фердинандъ (отъ Ц,
Борисъ до Шишманъ), Северна, 27 Юлий, площ.
Екзярхъ Иосифъ, шосето за Дамянова махала, ул.
Царибродъ, Дебъръ, В. Левски, Генералъ Колевъ,
Сливница (западна), Нишъ (западна), Македония
(отъ 6 септември до Фердинандъ), Македония, Ц .
Борисъ, Колони, Кестричския пжть — всичко 16
улици 3175 клм
Презб 1930 год. Пл. Екзархъ Иосифъ, Бул.
Фердинандъ (часть), Малка Преславска, Северна,
27 Юлий, Сливница, Сливница (алея), Ц. Борисъ,
ул. Нишъ, Цариградъ, Съборна, В. Левски, пл.
Симеонъ, ул. Хр. Самсаровъ, ул. Ц. Борисъ въ
Сесъ-Севмесъ, всичко 15 улици — 2530 клм.
Лрезз 1931 год. — ул. Нишъ (отъ Мария
Луиза до Оборище, Червенска, Батакъ), задъ Решителность, бул. Фердинандъ (часть), площада
предъ хотелъ „Лондонъ" — всичко 5 улици и
площада на дължина 1 500 клм.

3. Китониране на улици.
Следва тукъ да се отбележи за едно ново
въведение въ областьта на благоустройството —
китонирането на известни улици. Двло пакъ на
общинската управа презъ 1928/30 години, дъло
на решителенъ замахъ въ начина на благоустройване на улиците. Спомняме си всички за наемеш-
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кит* съ кои го с» посрещна тоя иооъ начикъ на
павиране, а сега сме свидетели нз неговите пре
имущества за да стане едно желянио за павиране
средство на всички улици Трайностъта на това
средство се указа изрядна, при ксе че разликата
въ цваа между обикновената шосировка и кигояирането е едва 50 ле. на кв. метъръ. Китовирани сж улиците: Ц. Бормсъ, 6 септември, Гургулята и ул Слнчяицз, общо на едно протежение
оть 2.105 кли Следва да се отбележи, че общи
ната нма китонъ съ 2 0 % по-евтииъ въ сравнение
съ пазарните цен* иа сжщия,' дължимо на нъаеж
да нето му за пръвъ пжть въ България отъ Вар
ненската община. Китонирани еж презъ 1928 г.
ул. Ц. Борнсъ и 6 септември на протежение 550
метра. Презъ 1929 год. 6 септември, Гургулята
и Сливница на протежение 1,185 метра; презъ
1930 г. Бул. Сливница на протежение 370 метра,
всичко 2,105 клм.

4. Бордюри.
ГолЪмото значение на бордюрнт* като на
чало за благоустройство на улицата се съзнава
отъ всички граждани Огъ тзмъ и. честит* настоявания за поставяне н» бордю. и, защото чрезъ
твхъ и тротоаригЬ, гражданството може да из
бегне главния дефектъ на непавираната улица —
кальте. Отговаряйки па тая нужда на гражданите,
дправлението на демократ, сговоръ и въ това
отношение е развило една интензивна дейностъ.
До 1926 год. за 48 години еж. поставени
40.950 клм бордюри а отъ 1927 г. насамъ еж
поставени 32 590 клм бордюри Чрезъ тия бор
дюри к еднообразните и х,б<*ви тротоари, фи
зиономията на улицата е изменена и тя добива
особено красивъ видъ.

5. Калдврвмени п&теки.
Винаги когато еж предприемани благоустрой
ствени работи въ града, хораса отъ крайчата лъвица винаги еж демагогствували като еж изтък
вали, че тия работи винаги еж извършвани около
центъра, не се е обръщало най малко внимание
на благоустройството на крайните квартали. Упра
вата на демократ, сговоръ винаги е изхождала
оть мисъльта за едно хармонично благоустройство
иа града. Еана разумно възприета система на
благоустройство не може да почне отъ краищата
за да върви къмъ центъра. Напротивъ винаги
требва да се изхожда отъ центъра, отъ мъстото
гдето е съсредоточенъ ц-влия стопаиски животь,
гдето се стичать на работа всички за да се вър
ви отъ тамъ къмъ периферията.
При ОС«ЖДНИГБ средства съ които разполага
общината не може да се благоустрои избадн>жъ
цвлия градъ. Веренъ на своята политика на по

степенно благоустройство, демократ, сговоръ ие
пренебрегна и крайнигв квартали. До 1926 г. се
прокараха о 150 клм. пжтеки, калдъръмени пжтеки, а презъ 192? г се прокараха 3 150 кдм.
пжтгки, 1928—10 600 клм, 1929—6 750 клм.,
1930 и 193: г. —~ 568 метра или всичко за 5
години 20.618 клм. Комунисти и дружбаши, кои
то няй много говосятъ за крайннтъ каартали, несж построили нищо.

6 Поправят улици..

'

"

УлицигЬ иматъ нужда не само отъ настилка,
каквато и да била, тя. но и отъ подържане. Въ
това огношеиие демократ, сговоръ не е прен«бръгиалъ дълга си Презъ 1927 г сж ремонтитиранн 1275псгонни метра улици съ 7575 кв. и.,
1928 г.—1150 п метра ул>ци съ 7170 кв м .
1929 г. — 0.650 клм. съ 6080 кв м , 1930 г.
1200 п метрз улици съ 6071 кв м , 1931 г 650
п. метра съ 2520 кв. м. или общо 29.415 кв, м.
улици съ дължина 4 925 клм

7. Мостове.
Презъ периода 1927—1931 г. сж'направена
54 нови мостове за свързване отделни части въ
града и вънъ отъ с*щ- я До тзя дата е имало
всичко 41 мостове. Ремонтирани сж презъ сжщото
време 55 моста.

8. Уравняваш терена на различни улици
съ държина 2*.610 к. метра е изхвърлена пръстъ
въ размъръ иа 75 767 куб метра отъ началото
на 1927 г. до края на 193; г. Тия цифри го
ворят ъ ясно и за р^зчитата въ това направление
дейность нз общинската управа. Презъ сжщото
време сж поправени 24 680 км. пжтища изъ лозята,
Б ВОДНО КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ.

/. Канализация.
Не може да се говори за модерно благо
устройство на единъ градъ безъ канализация.
ВсЬки който се ползува отъ обл*гитъ на канали
зацията знае най добре ценнос ьта на канализа
цията Колкото е важно канализирането на единъ
градъ, толкова отъ друга стг<ана е мжчно да се
постигне, защото канал из цията изисква грамадни
средства. Трудно е съ бюджетните ср-вдетва иа
общината да се извърши «дно такова грамадно
дъяо. Услугитъ шъ канализацията сж трайни, отъ
твхъ се ползватъ редица поколения. Затова ви
наги и на всъкжде т* се извършватъ съ извънъ
бюджетни средства—за ами Такъвъ е случая и
съ канализирането на часть оть града—тая кана
лизация бе извършена благодарение н? заема сключенъ презъ 1907 г. отъ Будапещенската Търгов.
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Ска Банка въ разм-Ьръ на 8000000 лв. златки.
Оь тоя заемъ не се завърши канализирането на
. града и не можеше да се завърши. Това дело,
•фбаче, при липсата на други средства за довърш
ване канализирането на града не бе изоставено
огь управите на Варнен. община отъ 1925 год.
насамъ. Презъ това време се извършиха след-внгв работи:

Презв 1925 юд.
1. Канализиране на ул. Царь Борись отъ ул.
Лрагоманъ до ул. 6 септември. 2. Канализиране
часть отъ улиците Софроний н Добъръ.
1/реЗВ 1926 Юд. 1. Канализиране ул. 27
•галий, 2. Канализиране ул. Събърна, 3. Канали
зиране ул. Ив АсЪнь и 4. Напрара утоцн по ул.
«Сливница, Нишъ и Съборна.

Презв 1928 юд,
1. Канализиране на улиците: Царь Борнсъ,
Одрннъ, Екзархъ Иоснфъ, 27 юлий, Са. Атанасъ,
•часть отъ ул. Шейново. Укрупяване Кокарджен-ското дере. Напаава кранулични угоци по улици
Шипка и Русе. Направа колекторъ система „С".
Канализиране ул. Радина. Канллнзиране казиното
'Въ морската градина Направа каналъ за отвеж
дане. дъждовнитЬ води отъ морската градина.
Презв 1929 юд.
1. Продължение укрепяване Кокардженското
дере. 2. Канализиране на ул Лозарска* 3. Кана
лизиране на ул. 27 юлий. 4. Канализирана на бул.
•Фердннандъ. 5. Канализиране иа ул. Гнрдапъ. 6.
Канализиране на ул. Царь Борисъ. 7. Канализи
ране на ул. Северна. 8. Канализиране на пожар
ната команда.
Презв 1930 Юд. \. Канализиране на ул.
Шейново 2. Канализиране гя ул. Чирпанъ. 3. Ка
нализиране на ул. Ив Вазоаъ. 4. Канализиране
на ул. Доспадъ. 5. Канализиране на лътния общ.
театрч,. б Направа насипите на крайбр-вжнид булевардъ Фардинандъ. 7. Направа помпена станция
ад отвеждане водитъ отъ морскитъ бани и съедеияване съ главния колекторъ система ,С*.
ПреЗб 1931 Юд. I. Канализиране иа часть
огь ул. Войнишка. 2. Канализиране на часть отъ
Столепинъ и 3. Направа земленитъ работи за уре.
гулиране канала по бул Царь Освободитель.

2. Укрепителни работи.
Една отъ най важните работи извършени въ
това отношение е подпорната стена въ Кохарджата. Макаръ и недовършена, тя обаче, осигори отъ
наводняване крийннгЬ части на града южно отъ
«ея. Водата е окончателно отклонена въ канала
при Шокеровия мостъ и даде пъзиожкость да се
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образува хубавия булевзрдъ Царь Освободитель.
Стената е солидно направена и постепенно следва
да се укрепи целия каналъ за да се не руши отъ
водите вкзрани въ него.
Огь не по малко значение особено за запаз
ване на морскнгв бани отъ пороища е подпорната
стена подъ бюфета на морската градина, която
отъ друга страна разхубави брега на морската
градина. Тая стена съ новото стълбище е една
ценна придобивка за летов> щето ни и за мор
ската градина.

3. За водопроводното дплр.
Въ това отношение има да се желае твърде
много, както за разширение ня водопроводната
мрежа тзка и за увеличение на количеството на
водата. При сжществующитъ каптажи, града има
около 40 литри въ секунда, колгчество съвършенно недостатъчно, особено лЪтно време. Прието
е, че количеството вода може да блде задоволи
телно. ако на глава се пада въ '24 минимуиъ 100
литри вода. Сега имаме около 50 литри — коли*
чество съвършено недостатъчно Дирейки въамс жпости за набавяне нуждното количество вода, об
щинската управа натовари г. Проф соръ Бончевъ
да проучи обстойно тоя въпросъ като проучва
нията сн насочи въ три направления: г») изучване
на артизианската вода при спирка Разделна, б)
изучаване подпочвените води около гр да и в)
изучаване изворнигв води около селата Дервентъ,
Мзлка-франга и Джевизлий Следъ няколко крат
но обхождение и основно проучпане на тия источницн г проф Бончевъ се искала въ полза на из
ползуване на изворните води около сп« менатитъ
по горе села, които извори могатъ да дадетъ още
минимумъ 80 литри Съ това колич ство вол»,
вкарана въ водопроводната мрежа ьа града, ще
бждзтъ напълно задоволени нуждите на града,
Очаква се затоплюв*не на времето за да се изу
чи и профилира терена презъ който ше се свър
же новия в^допроводъ съ сжщ- струющата водо
проводна мрежа При все това както се вижда
отъ долното изложение за извършени въ т*я
область маса работи.
Г/реЗв 1924 /.'еж изв>гшени: направа во.
допровола отъ „Чучура" въ Аджемлеро-итЬ лозя
до главния вод проволъ на протежение 1780 метр?; направа галерия за схвзиине водн'% въ м*Стностьта „Мюхлюзъ дере", направа г»лерия за
схващане водите отъ извора „Кокнле", нагрява
две съединителни РОДНИ СТ*И, н*пр8РЗ на 4 сб>кновенн киптгжни водни СТРИ. направа родопророла
отъ горната галерия до делията на пг>о->«же;»»ке •
417 м. и н-пр^ва водопровода вт страничния..долъ—Аптиковъ долъ на протежение 147;иегра.
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Презз 1925 юд. 1. Каптирвне водите въ
нивата на Иосифъ Стояиовъ и направа водна стая
при сжщия каптажъ. 2. Каптиране водите отъ из
вора „Фондана" и направа водна стая при сжщия
каптажъ. 3. Направа на резервуаръ за нуждит-в
на с Аджемлеръ сь вместимость 180"куб. метра.
4. Направа водопровода отъ общата съединителна
стая срещу извора „Кокине" до главния водопроводъ на протежение 3310 метра. 5. Направа во
допровода отъ резервуари отъ с. Аджемлеръ до
разни части изъ селото на протежение около 4 клм.
6. Направа на три зидани и петь обикновени чешми
въ с. Аджемлеръ. 7, Направа на 5 шахти за въз
душните и крановете. 8. Укрепяване водопровода
въяъ отъ града. 9. Направа водопроводния каналъ
отъ извора „Фондана" до съединението на глав
ния Аджемлерски водопроводъ на протежение —
265 метра.
ПреЗЗ 1926 Юд. 1. Направа водопровода
въ студенигв топли морски бани. 2. Направа ре
зервуаръ за морска вода въ морската градина.
3. Направа резервуаръ при Шокара.
ПреЗЗ 1927 Юд. 1. Направа водопроводъ
въ VIII линия. 2. Направа водопроводъ ул. Гирдапъ. 3. Направа каптажа на извора „Шокара".
4. Сменяване тржбигв на водопровода „АрапъЧешме". 6 Поправка каптажа „Арапъ-Чешме".
6. Укрепяване водопровода на скотобойната и по
правка на сялцня.
Презз 1928 Юд. 1. Попрака водопровода
.Арапъ-Чешме". 2. Направа водопровода въ ул.
Любенова — новите квартали. 3. Направа водо
проводъ въ кварталите задъ д-во „Гроздъ". 4.
Направа водопроводна инсталация въ топлите мор
ски дъсчени бани. 5. Направа водопроводъ въ
морската градина. 6. Направа водопроводъ въ но
вия водоскокъ въ морската градина. 7. Направа
водопроводни разклонения за градински хидранти
въ морската градина. 8. Направа водопроводъ
г^около и въ новия бюфетъ въ морската градина.
9. Направа водопроводъ отъ кладенеца при мо
рето до резервуара за морска вода. 10. Направа
водопроводъ за новия отоплитель при банигв.
11. Поправка на главния водопроводъ при село
Гюнъ-Алжсж и Цжиздаръ-кьой. 12. Направа водовроводъул. Кавалска. 13. Направа каптаженъ кладенецъ за морска вода до старите топли морски
бани.
Презз 1929 Юд. 1. Укрепяване водопро
вода въ с. Аджемлеръ. 2. Укрепяване водопровода
въ с. Елечъ. 3. Укрепяване водопровода въ с.
Харами дере. 4. Поправка на извора „Мндрата"
въ с. Елечъ. 5. Направа укрепителни стени въ
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морската градина. 6. Схващане подпочвени води
аадъ укрепителните стени въ морската градина.
Презз 1930 Юд. 1. Постройка на ново стъл
бище въ морската градина и каптиране подпоч
вените води въ него. 2. Каптиране и отвеждане
подпочвените води въ дерето по продължение на
ул. Саидова. 2. Направа водопроводъ по бул.
Фердинандъ ътъ кхщата на Асарето до подпор
ната стена на пристанището.
Презз 1931 юд. 1. Каптиране подпочвените
води въ дерето на бул. Чарь Освободитель при
Търговската академия. 4. Каптиране водите въ
лозята въ местностьта Турна тепе. 3. Направа
новъ каптажъ въ село Аджемлеръ. 4. Изместване
скъсания водопроводъ въ Артиковия долъ село
Аджемлеръ. 5. Направа укрепителни работи по
Аджемлерския водопроводъ.
В. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЪТЛЕНИЕ
Варненската електрическа централа е пусната
въ действие на 1 януарий 1914 г. презъ която
година е произведена електрическа енергия зи ос
ветление и двигателна сила 339740 киловата часа
отъ три дизелови мотори отъ по 270 конски сили
—общо 810 конски сили.
Презъ време на войната тия машини се до
караха почти въ едно разнебитено състояние. За
да могатъ да изпълнявагъ своята функции нала
гаше се единъ корененъ ремонтъ, какъвто се
предприе презъ 1927 година. За цельта се дос
тавиха нови части за около 1500000 лева. Бла
годарение на тоя ремонтъ се подобри качеството
на електрическата енергия и се даде възможность
да се разшири уличното осветление въ къкои отъ
крайните и нови квартали: песъцитъ, Добруд
жанския, Бежанския около казармите и търгов
ското училище и дори по шосето за Евксиногрздъ до 6 километръ. Въпреки това разширение,
мощностьта на машините бе далечъ отъ възможностьта да задоволи нарастналит-Ь нужди отъ елек
трическата енергия. Производството на електри
ческа енергия е едно доходно предприятие. За да
се даде възможность на това предприятие да се
развива нормално общинската управа презъ 1926
—1927 год. реши да го обособи въ отделно сто
панско предприятие за която цель издействува из
работването на единъ законопроектъ за общин
ските стопански предприятия, който бъ приетъ на
първо четене отъ Народното събрание като проектъ
за елект. стопанско предприятие за Варнен. община.
Въ последствие проекта се изм-ени въ единъ общъ
проектъ за общии. стопански преприятия. Чрезъ
тоя заковъ изработенъ по инициатива на Варнен.
общин. управа се даде възможность да се раз-
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вива самостойно това предприятие като едно чисто
търговско предприятие, освободено отъ зависимсстьта му отъ общия, бюджетъ и отъ формалноститъ по закона за Б. О. П. Благодарание на
това отделяне общин. стопанство за електричество
успъ да достави единъ комплектенъ дизеловъ моторъ отъ 900 конски сили, който отъ м. мартъ
1931 год. е въ действие.
Чрезъ доставката на тоя моторъ мощностьта
на машннитъ* се по вече отъ удвои и се усигури
осветлението на целия градъ и вънъ отъ тоаа се
даде токъ на редица крупни индустриални пред
приятия. Презъ 1931 г. се предприе и завърши
мрежата за електричество въ Сесъ\севмесъ, Па
мучния кварталъ, Циганската махаАа, песъцитъ,
Пекарева махала, всички новоотвореки улици въ
старите части на града до като въ \923 година
е произведено 747.630 киловата часа електри
ческа енергия, въ 1931 год. вече е произведено
2141140 кв. часа. Презъ 1930 и 1931 год. се
прокара мрежа на дължина 39410 метра за ви
соко и ниско напрежение. Макаръ чреЬ новия
моторъ да се задоволиха нуждите на града за
жилищно и улично осветление и отчасти ва некои
индустриални предприятия и множество %анаят"чийски такива, зз пълното задоволяване нуждите
"на*Т!№чки~1:ндустриални и занаятчийски предприя
тия има нужда отъ" ново засилване производството
на елекгр. енергия. Требва да се съжалят че
навремето си —презъ 1928 г. се прр^а|й'пр№кта
за парна турбинна централа.
Згч"0^--'^/^ V
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. За поминъка на града
7. За Тдрювията. Варна е^^:№^рговски*
пунктъ отъ далечното минало. Това си положение
на виденъ търговски градъ, Варна запази до 1913
год., когато поради нещастно стекли се полити
чески обстоятелства, хинтерланда на града —
Добруджа — биде откжснатъ отъ територията на
царството и тя загуби своето търговско значение.
Отъ тая година започна и западането на гра
да въ търговско отношение, а заедно съ това се
влоши и стопанското положение на варненскигЬ
граждани. — Какъ ще може да се помогне на
града за да добие отново едно търговско значе
ние? — Въпроса е билъ обсжжданъ нееднократно,
проучванъ дълго, въ резултатъ на които проучва
ния се изтъква следното:
1. Да се привлече презъ Варна износа на
.ДунавскигЬ и по-далечни държави, като се обяви
Варна за свободно пристанище или най-малко се
създадагъ свободни зони въ това пристанище.
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2. Да се създадагъ специални тарифи за превозътъ на стоки презъ Варна.
3. Да се свърже Варна чрезъ кова линия
презъ Сливенъ съ София, за да се съкрати раз
стоянието Варна — София, нови приспособления
въ пристанището и др.
Въпроса за свободната зона въ Варненското
пристанище е повдигнатъ нееднократно предъ пра
вителствените власти, защото отъ компетентность
на държавата е да разреши тоя въпросъ въ съг
ласие съ другигв държави. Особено много се ин
тересуваше по тоя въпросъ Чехословашката дър
жава. — Г. Шкорпилъ съ делегати отъ тукъ ходи
въ Прага, но и до сега нема конкретни решения
по тоя въпросъ. — Л%тосъ ходи цъла делегация
отъ Варна подъ председателството на Кмета съ
специални изложения въ София, гдето предъ ком
петентните фактори изложи искането на Варненци.
Министерския съветъ натовари тогавашните мини
стри г. г. Молловъ и Буровъ съ проучване на тоя
въпросъ за да се направятъ нуждните постъпки
предъ външните държгви за да се стигне до едно
конкретно разрешение,^ но и до сега нема такова.
Въ това направление ще ииа още много и много
да се работи.
По втория въпросъ за специални тарифи тоже* се правиха постжпки. Въпросътъ е достатъчно
изясненъ предъ компентштъ фактори, но и въ
това направление требва непрестанно да се ра
боти за да не слезе въпроса отъ министерската
маса, гдето е сложенъ за разрешение.
Конкретно искането на варненци се слага за
изравнение на тарифите за растоянията Бургасъ
—София и Варна—София, защото благодарение
на по-близкото разстояние между Бургасъ и Со
фия трафика за големия консумативенъ и тър
говски центъръ Соф-"Я, се насочва презъ Бургасъ.
Зъпроса има и други страни, но не му е мъстото
\ да се излага тукъ
\
Не отъ малко значение за градъ Варна е
\ свързването на града ни съ София по единъ по
\кжсь отъ сжществующия за София пжть презъ
Шуменъ и Плъвенъ. Касае се до свързването на
Йарна презъ Синделъ и Чалжм-хле презъ Сли
венъ съ София. Чрезъ тоя пжть разликата въ
разстоянията между Бургасъ — София и Варна —
София ще остане около 40 — 50 километра,
КОЙТО не ще играятъ особена роль при довърш
ването на подбалканската линия Ссфия — Казанлъкъ—Сливенъ—Бургасъ. Въ тоя въпросъ сл
заинтересовани не само варненци, но особенно
много.ц сливенци, които непрестанно работя!Ъ за
реализирането на тоя проектъ. Тр-Ьбва непрестан
но да Се работи предъ компетентните фактори за
реализирането на тия трн искания, чрезъ които
значително ще се облечки положението на града
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•т ще се сьздадагь переспективи за по гол*мото
му развитие въ търговско отношение. До разре
шението на тия въпроси, общинската управа отъ
19М год. насамъ не стоя съ скръстени рлще,
прозрЪ въ бждащето не града и постави основи
те на развитието на града въ друго отношение.
2. За нашето ЛПТОвище. Неоценима е за
слугата на демократическия сговорг> съ поставяне
основигв и реализиране на единъ завършеиъ
плаьъ за развитието на града въ курортно отно
шение.
Неизвгстния за чужденците гр. Варна вече
доби международна изв-Ьстность и добрите познавачи на летовищното д-вло едва ли не го поста
вят* по ценните му климатически условия н при
родни хубости на първо место. — Наистина дру
гите известни курорти еж. повече благоустроени,
създадени еж. условия за единъ конфортенъ животь въ техъ, н^що което у насъ липсва, но
това което има Варна, никжде другаде го н%ма.
Докато южаите курорти еж топли, горещи и презъ
деня и презъ нощьта, а севернит* курорти денемъ топли, а вечерь студени, Варна има едно
рецко съчетание ка климатически условия — по
носима горещина денемъ и приятна прохладна ве
черь. Това преимущество съ цъната на никакви
средства не може да се догони отъ чуждитъ ку<
рортн до като конфорта, благоустройството и др.
преимущества на другите курорти, могатъ лесно
Д* се сьздадагь въ гр Варна —Ето защо всички
познавачи на това дело изтъкващи преимущест
вото на Варна, му предвиждатъ въ това отношение
бл-вскаво бжлаще. — Тоя интересъ се проявява
на д%ло чрезъ постоянния и ежегодкшко увеличающ^я се притокъ на чуждеицит% въ града. Презъ
летния сезонъ града се посещава отъ около 30000
души летовници, отъ които се ползуватъ наемодавцн, хотелиери, фантенджии, автомобилисти, тър
говци, еснафи и др. Облагите отъ летовницит*
се почувствуваха оть всички грвждвки. До като
едни отъ гражданигЬ иматъ пр%ка полза въ нае
ми, възнаграждение за превозъ, продажби и пр,,
други пъкъ има, които дпбиватъ косвенз полза
ВсЪко засилване поминъка на гореизброените със
ловия се отразява въ; ху всички други, защоо
печалбитЬ и спестяванията се пласиратъ иакъ п>
града било за консумация, строежъ или др. н/жди. Факта, че всеки оть гражданите съ нетъшеаие очаква настъпването нз л%тния сезонъ, щмастрира най добре значението което доби рада
0"|"ь създавзнего му като летовищенъ ценгфъ.
Нз клкзо създадоха управите на обикната,
изходящи отъ демократически сговоръ?

7. Постройка на централните студени и
топли бани. На кЬстою к% цекогашннтедъсчени
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банв магражеив над* жел**яйт* релев, ярвмнтивнк»
въ вейко отношение, презъ 1925 г. ев нздагнахкцентралните студени в топла 6*т, едно добре*
заивеаено а еполучлвво д*ло, което тури началото
на ^.азввтйето на града »ъ курортно отношение.
Ваквте еъ каиааазяраия, прокарана е водопровод*
на мрежа а електрическо осветление -и вь нееко
отношение андокодява ккуеа н нуждите на сегаш
ната влввнгела. Направи се в централно стълби
ще за банят* «• резпрвуара- за морска вода за-д
летния теагьръ. ВСЕЧКО това ее извърши врезч.
1925 н 28 годаня.
2. КаЗШО. На местото ва старата дъечрпгь*
барака, елужапа за бюфетъ, която въ всеко отно
шение срииЬве града се вздигна ново казино,.
просторно, федоставящо вевчки удобства, съ хубакъ пзгледь къмъ морето, Галата и Евкевноградъ.
То има иъ.'па електрификация, канализация и вожоироводъ и струна около 3,000 000 лепя.
3. ВОви бани наречена северни- построена
по кова гвстела, която дава възможность за побърго и ио-ефпкйсяо обслужване на клиентите;
Въ техт могатъ да се ЕЪОЯТЪ ие яо малко клиен
ти откошото въ централните.
4: Удвояване на второкласните мвфеки ба~,
ни. Шбаиите отъ 18 станаха 4 0, снабдени с&
емайлирани вани. Това ев налагаше поради голе
мия давлквъ па желающи
които отъ годни»-.
на година псе покечв и понеча ее уввлнчаватъ,,
запото вматъ големи лечебна качества. Вгяроса.
за лечебпоетьта кмь се проучва и може би ' не. е.
дшечъ деня, когато ще се иалохя ново унелйче
»е на топлите 6 н«.

5 Нова отоплитель на с&щитгъ. Същегтвукшвя първобктенъ в пеекпнкмиченъ отонлвТРВЬ се замени еъ новъ, който гар»|твра едиа
редовна работа.
Пра ие мастна лата нужда отъ топля баки зна
чението ни. новия отоплетель става все по големъ.

6. Нови студени дасченн. Пос.еднпт* се
направеха за да мижи иидовхотн»то варненска
гражданство на неииоверво каска цени да изполкула аа лечрбпа цвль х?ба«кя плнжъ и морето.
7. Новб изложбена салона. За разна из
ложби и особппо за художествената вгложба. която
става редовно веека годкнн вмаше нужда оть специаяеиъ еалонь. Материала оть стария бюфетъ сввзползува за тоя пзложбеяъ салояъ и еега той за
доволява относително добре нуждите, за задоволя
ване на които е шеяназвачеиъ.

8 Разхубавяване на морския бргъгз задд
баниТП). Завирихме къ 1923 година
дкесъ брега о разхубапепъ, подчреивнъ
ви подпорни стени, залесенъ, сь хубави
и две красиви стълбища. Образуваните

сепни, а;
съ хуба
балустрии
нови алеи
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летпо време се пьлнятъ съ посетители и съетавляватъ любимо мбето за разходки. Откри се и бу
леварда ирезъ лозята до вялата па Д. Станчевъ,
който дава възможность всекиму да се любува на
красивия бр^гъ и морето.

9. Разхубави се и морската градина,
Направи се нова канализация, водопровода, от
делна инсталация за дъждовните води, нова елек
трификация, преобразование на градинските алеи;
построи ее красявъ фонтанъ еъ разноцветно електрв«ао#ко освегленае. Първата чаегь на градината
доби особенъ краепвъ видъ и е любимо место за
разходка на всички.

10. Нови отходни мгьста. Спомнятъ ся
гражданите за построеното отходяо место на самия
брФгъ, до еавото казино. Всички разхождащи се
по алеята чувствуваха приехтетввето му. То се
нремахпа и се построя ново канализирано, водо
снабдено задъ летния театръ. Презъ миналата го
дина се постровха още две такива — въ крайното
лево крило на северните бани достъпно в?еаога
за публиката я въ втората чаегь на морската гра
дина, тоже канализирани и водоснабдени, съ по
стоянна прислуга.
11. Требва да се отбележа и добрата уредба
иа спасителната служба при баните, благодарение
ва която морето отказва да взема своите жертви.
Нрезъ последните 3 годния сд спасена отъ уда
вяне годишно отъ 35 — 50 души. Нема никакъвъ
случай на удавяне въ банате.
12. Все въ връзка съ курорта требва да се из
тъкне успеха на Варненската община да заинте
ресува държавата за да построя Еккспноградекото
шосе съ смолена емулзия. — Благодарение съдей
ствието на бившия м.шистъръ на общ. сгради Славейко Васалевъ
това е вече свършенъ фактъ.
Следва да се спомене вее въ връзка еъ тоя
въпросъ, решението да се прокара новъ пъть презъ
казармите, лозята за Кестричъ и другите села.—
Цели се отъ едаа страна направа достъпенъ пъть
въ лозята, скъсяване разстоянието за с. Кестричъ
другите села и трето по възможность запазването
на шосето за Еаксиноградъ отъ големо движение,
особено детно време, за да може да служа презъ
това време изключително за връзки па града съ
летовните домове вънъ отъ града.
3. За лозарството. Въпроса се касае до
едно производство, което отъ дълги години е давалъ поиинъкъ на много варненски граждани. До
1У07 година въ Варна е имало засадени около
32ООО декари лозя отъ която година, старата лоза
нападната отъ филоксерата почна да умира и уни
щожи напълно това големо богатство на Варна.
Требваше да ее замвслаиъ за възстановяването на
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това производство въ което нампратъ препитание
маса Варненски граждани. Огъ общинската управа
се предприеха редъ меркв, която успеха повдига
нето на това производство.
Благодарение поло
жените усилия отъ пост присътствня на общината
и второ ревкостьта на управителя на общинското
лозаро-овощарско стопанство г. П. Н Антоновъ,
ее постигна еъ това направление твърде няого.
Лозовиятъ разсаднпкъ е създаденъ въ 1913
година съ задача да съдействува а подпомага
варненските граждани въ стремежа имъ чаеъ коекоро да възобновять своите фидоксерни лозя,
чрезъ отнущането имъ на дявъ гладъкъ лозовъ
натрриалъ, презъ периода 1924—1932 г. разши
рява своите цеди, въ сяиеъль, че гражданството
започна да получава зечъ, по костуемо цени, облагороденъ лозовъ матераалъ, количеството на който
значително се увеличи, а я съ това и поекткня,
благодарение извикване въ помощь въ същото наираклание частаате инициатива — пиаиииерастите.
Вроятъ на последните — пипиниериетат* — зна
чително се увеличи
отъ 2-3 души тъ достигатъ 24, която въ повечето св съ бавшя работ
ници иа разсадника, който ги е школукалъ в подготвилъ. Паралелно съ това, особено въ втората
половина на горния периодъ 1924/1932 г. поста
вените за разрешение отъ общинския разеадникъ
зядача еиетеаатично ежегодно се увеличаватъ. За
стъпва се вечъ и то доста осезателно, не само
обществената агрономия, отъ каквато гражданското
население псе повечко се лишаваше, понеже дър
жавните агрономи съсредоточваха есоята дейность
изключително между селското население, но и се
правеше всичко възкоашо за създаването работа
на безработните, броя на които ежегодно се уве
личаваше отъ прииждащите бежанци отъ поробе
ните краища на България и преселниците отъ
селата.
Въ облаетьта на обществената агрономия кон
кретно дейностьта се изразява въ следното:

/. Културно-просвтьтна дейность.
Даване знания по лозарство, овощарство в
другите клонове на зенледелското производство,
чрезъ уреждане отъ страна на общината на кур
сове, повечкото отъ които ех биле дълготрайни —
едномесечни. Презъ тия ежегодни курсове ни общъ
брой 9 съ дадени не само теоретически познания
на около 1ООО варненски граждани, но и насаж
дане техниката по отглеждането на лозите, овощ
ни дръвчета и пр. Други два курса, съ повече
отъ 7ОО слушатели, съ имали за задача да подготвятъ работнички за сортиране, чистене и опа
коване ва гроздето, предназначено за азвостъ.
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Освенъ курсовете, устройвани ех сказки — 5,
киносказки — 6, беседи повече ота 10 и е* пред
приемали неколко стотици визитацип на частни
лозя, градпни и др. съ цель даване непосредст
вено съвети и упътвания. Въпъ отъ това почти
ежедневно съ давани съвети на мнозина варненска
граждани, които съ посещавали специално за цельта разсадника. Тукъ му е местото да се спомена,
че 3 отъ сказките и 4 отъ кипо-сказките съ дър
жани отъ г г. професори стъ нашия Агрономиче
ски факултетъ. които сиециадно съ биде повикани
за сметка на общината. Кдиниятъ отъ твя про
фесори, г. Неделчевъ, е взелъ участие и въ жу
рито на лозаро-овошарската изложба, устроена отъ
Общината на 25 -28 сеитемврий 1928 година въ
юнашкия салонъ. Въ тая изложба, иосетена отъ
отъ 18000 души, съ участвували 98 изложители.
Същата не само възбуда единъ големъ интересъ,
но я даде единъ мощенъ тласъкъ на лозарството
въ града, почиващо вечъ на една правилна основа
Ввжъ таблица № 4 за развоя на лозарството въ
града. Вънъ отъ това, варненското лозарство при
влече вниманието и на търговците експортьори,
заблуждавани до тогава, че варненското грозде не
можело да издържи единъ по-далеченъ транспортъ.
Но за износа на грозде подробностите следнатъ
но-долу. Изложбата, която струва на общината
около 6ОООО лв., благодарение че предизвика ин
тересъ у нашитЬ съседи, които изпратиха своя
неофициален* двдегатъ, откри широко ромхнките
врати за българския лозовъ матерпалъ, обстоятел
ство използувано не само отъ варненските, но и
отъ други наша папвниеристи, указващо благо
творно влияние за по-лесното в по износното пла
сиране на засиленото вечъ производство на дивия
лозовъ материалъ на разсадника. Подробни сведе
ния за производството на общинсквя разсадиякъ
на резннци — гледай въ таблица № 1.
Но, грижите за лозарството и неразделно
евързавото съ него винарство, до тукъ не сниратъ.
На записваното увеличение производството на ло
зята и качественното подобрение на гроздето се
отговори чрезъ едно проучване на вариенекате
почви, извършено отъ повикания професоръ г-нъ
Странски и застъпването употребата на изкустве
ните торове. Въ повече отъ 40 лозя презт. 1931
година се устроиха демонстрации съ въвеждането
на изкуственни торове. И днесъ интереса и тър
сенето на тия торове е засиленъ. Въпроса за из
носа на нашия двнятъ на чуждестранните пазари
въ последните 8 годена живо е интересувадъ об
щината — Редица конференции съ устройвани въ
града нли пъкъ е вземано участие въ такивато
устройвани въ София, Горна-Ореховица и пр. —:
Резултата не закъсня — презъ еееньта на 1930
год. отъ Варна за иръвъ ихть се изнесоха 39
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вагона, а нвезъ 1931 год 41 вагона грозде. Ако
не беха внезапно настъпилите студове презъ ееень
та на 1931 год, изнесеното количество грозве
щеше да надмине 1ОО вагона. — Нека се знае,
че презъ периода на тая износателна кампания,
намираха работа не но-калко отъ 1ООО, а въ нЪкои дни и до 2ООО работнвккн, работници, кару
цари, шофьори и пр. — Въ тоя износъ Общината
взимаше живо участие чрезъ указване пълно съ
действие на вкспортьорите, подготвяне работнички,
застъпването за навременното отпушане на вагони,
зашита пря спорове интересите на лозарите и ир.
Гроздето отъ собствените си лозя също така да
ващо за износъ.
Следъ привършване износната
компания презъ 1930 г., Общината съ спецпаленъ
позввъ апелира къмь лозарите да узелнчатъплошьта па своите лозя, като имъ посоча направление
то, което требва да се дава на лозарството въ
града, а именно, чрезъ изключи гвдяото застъп/ааяв
на димята и никои ранни сортове грозде. Оъ за
стъпването на ранните сортове целеше се съгла
суване на лозарството съ курорта. За улеснение
на гражданството въ това направление, Общината,
при неимоверни усилия, презъ 1930 год. доставя
калеми отъ тия сортове, еъ които присади една
парцела въ разсадника са, предназначена за раз
пространението на тия сортове между варненските
лозари.
Уредила въпроса съ износа на гроздето, Об
шината ев замисли и за местния пазаръ. Нейниятъ
стремежъ беше да се тура край на измамите пра тег
лото на гроздето, вършена сиетематичао отъ разннге
ирекунчаци, да избави лозарите отъ моралния тораозъ да скитатъ съ своето набрано грозде отъ ба
кали аъ на бакалинъ да молятъ, за да го продадътъ при множество случайна несвоевременно за
плащане на същото а най после да даде възложность на лозарите непосредствено да следятъ па
заря на гроздето. Следъ обетйио проучване на
въпроса н неколкото свикани за цельта конфе
ренция, общинския съветъ въ 1930 г. прие пра
вилника за плодовия пазаръ, който се приложи
презъ 1931 г., като на 18 септемнрвй м. г се
откри и самия пазаръ. Презъ двумесечното ну съ
ществуване въ него еъ станали 3777 сделки за
170490 кгр. грозде на стойность 1056323 лева.
Безспорно, като всеко ноиовгведение, пазаря
ииа некои дефекта, но те ще се изправятъ и той
за едно късо време ще стане необходвмость за
всички стопани—лозари. Но и въ тоя си видъ той
—пазаря има вечъ—и то съ стотици — ярки за
щитници, защото отъ мнозина се схвана, че, до
като другаде гроздето се иродаваше средно по
2.50—3 лв., тукъ средната цена на квлограмъ
грозде беше надъ 4.60 дева, безъ да е спадала
за най-лошокачветвепите ввнеяи сортове по-доле
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«тъ 2 50 лв. когато другаде м. 1931 г. грозде и
то доброкачествено, ее продавало по 1 левъ.
Следва да ее добави, първоначално опреде
лените такси, още на втория день отъ открива
нето на пазаря се намалиха наполовина, до размеръ едва да покриватъ правените отъ Общината
разходи по подържането на необходимия переоналъ.
Проявените отъ Общината грижи за увели
чение на реколтата на частните лозя чрезъ на
временното и правилно извършване на всички ра
боти, които ех по естество строго сезонни, както
и за запазването на съшата реколта отъ болестите
и неприятелите, се е изразила и въ въвеждането
презъ 1930 година, разширена и подобрена презъ
1931 година, ттй наречената „предизвеетптелна
служба". Чрезъ специални афиши залепвани на
табели, поставени па всички пътища водящи за
лозята, съ нодканвани лозарите да извършватъ
тая илй оная работа, като въ кратце се даваха и
нуждиите указания. Тази служба е нова за Бъл
гария и. взавметвувана, се се застъпва днесъ на
много места.
Нейните резултати ех поразителни. Така напримеръ до като въ 1930 г. реколтата на лозята
въ близките на града села беше компронентирана,
тая на варненските лозя, въпреки благоприятната
за болестите — переноепора и оидиумъ година, ее
запази много добре, а презъ 1931 година, мно
жество стопани на лозя настояваха да се увеличи
броя на поставените табели—нещо което своевре
менно е направено. За същата цель—запазването
на реколтата —презъ 1930 година е издаденъ отъ
Общината въ най критическия за реколтата моментъ
епециаленъ позивъ. Използувани съ презъ тия 2
години за същото местните ежедневници, както и
общинсъия барабанъ
Въ областьта на винарството направеното се
свежда до проучването въпроса за направа на една
модерна винарска изба. Необходимото за построй
ката на избата место, годпостьта на което пред.карително е изследвана, общинския съветъ е отпусналъ въ протоколното ей решение № 2/35
1930 година.
Общината достави презъ 1928 година епе
циаленъ паренъ котелъ за прецизното почистване
на винарските съдове. Съ хиляди бъчви съ по
чистени, съ което се е гарантирало доброто запаз
ване на вината. Уредена е презъ 1929 година
винарека лабараторая, гдето безплатно ее извърш
ватъ всички анализи и изследвания на вината, съ
цель да ее посочатъ начините лекуването на бол
ните вина и поправянето на тия що съ съ недо
статъци. Съ това е направено чувствителна услуга
на множество, въ по-вечето си бедни, варненски
граждани, като имъ еъ спасени съ хиляди литра
ина и ракии отъ разваляне и обезценка.
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По винарството ех уроденм и сказки.
За останалите клонове на земледелието е сто
рено следното:
А. СкотОвзХтдсгвО. Съ средствата на об
щинския скотовъденъ фондъ е създадена една паптлно развита станция за мъжки жавотипски раз
плодници еъ високи расови качества, отглеждани
въ построенате презъ 1929 год. модерна построй
ка оборъ и свинарникъ. Вместо I — 2 говежди
рвзплодника, каквито Общината е подържала до
1928 година, презъ 1929 г. се снабдяватъ 3 го
вежди бика и 2 нереза, презъ 1930 г. 2 пърча
и 1 кочъ, а презъ 1931 г. броя на разплодни
ците е вече 4 бика, 4 незера, 3 пърча, 1 кочъ
и 2 расови кокоши стада. Презъ 1929 година ех
раздадени на 14 варненски кравари места отъ по
3 декара напълно подходящи и близкоотетоящи до
града, за засеване съ люцерна. Презъ 1931 год.
отъ закелевялата общинска гора въ местностьта
..Баба-бунаръ* и „Пейнерджвкъ" се отпусна едно
пространство отъ 800 декара, за раздаване по 4
декари за 10 годвшенъ срокъ, на кравари, кару
цари и файтонджвв за заееване, тоже съ фуражни
разстения, главно люцерна. Това мероприятие ще
бъде причината да се пкономнеатъ пЬколко милиона
лева, които днесъ се даватъ за набавения отъ
вънъ фуражъ.
Презъ м. августъ 1931 год. Общината взема
наз-активно участие чрезъ своята материалка и
морална подкрепа въ устроената отъ тукашппя
клубъ птицевъдна изложба, която стана причина
неколко стотинъ души да посетятъ града, благо
дарение намалението отъ 5 0 % което се направи,
по случай изложбата, на пътуюшите по Бълг. Д.
Железници.
Б. Земледплие.
Общината първа се е явя
вала и оргинвзврвала ефикасната борба съ масово
появилата се презъ 1929 г гъсеница на ливад
ната пеперуда, а презъ 1930 и 1931 год. ска
калци в съшата гъсеница. При отехтетввето на
тая борба застрашени беха всички култури въ
варненското землище. За борба съ стригача (кара
терзвята) Общината презъ 1030 г. провежда мерката—изораването на всички хаври и пустуюшите
места въ района на варненските лозя.
За създаване работа на безработните, Общи
ната презъ мъртвите месеци януари—мартъ 1930
година предприема както на свои средства изко
реняването на закелевялата общинска гора въ
местностьта „Пейнирджикъ", а така също е отпу
щала части отъ същата гора на ЕСИЧКИ желаюшя
да коренятъ, като дървената маса вмъ се е от
стъпвала по тарифните цени. Така изкоренените
места, които ех преобърнати БЪ орехова планта-
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пия, ех отстъпвани за безилатно използуване —
съ междуредовн култура. Само ирезь течението на
1»31 г. около 60 семейства съ яамеради прехра
ната въ тия мвста.
Водима отъ същите съображения създаване
на работа яри единъ етремежь за бъдаща при
ходи, общината е дела единъ широкъ замахъ на
евоего лозаро-овощарско стопанство. Така аапр.
презъ теченявто на 1929 год., а особвпно презъ
1930 и 1931 год. тя създава близо 300 декара
орехова градина въ Пейаерджпкъ и около град
ските резервуарп, върбова плантация, 180 декара
люцерна за храна на общинските коне (въ но
вите гробища « задъ т&хъ) ежегодно заеЬване на
стотина декара съ фий, ечемикъ, судаяка и пр.
тожв за произвеждани на фуражъ, а презъ егеньта
яа 1931 г. се отстъпиха на лозаро-овошарското
стопанство за ежщата цель—производство фуражъ
за общинските коне, други 200 декара общинска
ниви, а на Комисарството нрехраната 800 декара,
за които нави при състоялите се търгове се пред
ложи наемъ само 25 лв. на декаръ. Общината
смета, че презъ 193^ год. ще се произведе до
статъчно фуражъ за общинските коне, съ какъвто
собстзенно производство презъ 1931 г. ги е по
държала въ продължение на 5 месеца. Въ случая
ще бъде реализирана една чувствителна икономия
за въ полза на общпнесата каса. За постигането
на тая задача, набавенъ е иужаия ияоеатаръ —
брани, сенокосачка и сеиоеъбяр&чва. Едповремено
с* грижите за създаване на работа—нещо което
най-ярко се долавя отъ приложената таблица № 2,
стремежа за създаване на по-добра трудови усло
вия не е вапущалъ общината. Презъ 1925 г. се
съгражда големия еалонъ — работилница въ раз
садника, въ който презъ 1929 г. се застъпватъ и
редъ хигяеническя условня. На работниците се е
нващало, въ сравнение съ частните предприятия,
винаги едно значително по-висока надница. Така
напримеръ, до като фабричните работничка съ
получавали 35—50 лева, като самото плащане ви
наги е ставало почти напълно редовно.
За реализиране на едни по-големи прихода
отъ своето стопанство общаната засилва производеството на поеадоченъ овощенъ матерпалъ и то
вечь на ония видове н отъ техъ само сортовете,
които съ дали най-добри резултати въ градското
землище, увеличение производството на дивия ло
зовъ матераадъ, като за създаването пазари за
СЪЩИЯ е направено твърде много. До като мате
риала на много общеетвепна в частни разеадипци
у насъ, благодарение на лозареката криза е оставалъ не продаванъ, нашето производство е нами
рало въ повечето си плаекентъ и то при задово
лителни цени.

За площа п застъпените
култури вижъ таблаца *й 3.

въ стопанството

Беспорно грижите за повдигането клоновете
на земдедедаета, а пай главно на лозарството съ
крайна цель създаването поминъка, не се изчерпватъ еъ горното. Така напр. ефикасното опазване
на лозята винаги е занимавало постоянното пряеътствие на общината, което е пречила въпроса за
отдаването това на предараеаачъ. Но количестве
ното подобрение на полеката стража никога не се
е изоущало. Всички оплаквания на стопаните своевревено съ проучвани. На ц^страдалате се е за
плащало определеното отъ закона обезщетение.
Исканията за окрнванв на полски пътища изъ ло
зята съ бивали винаги удовлетворявани. Тукъ не
требва да се забравя, че доброто опазяапе к спо
койното стопанисване на полекате амоти е въ зависимость отъ манталитета на пекоа я други сто
пани, каквито не могагь да не се ваяерятъ между
четертехъ хиляди, колкото е общия брой на всочка стопани.
ТАБЛИЦА № 1
за произведените ризници (дивъ гладъкъ лозовъ
материалъ) отъ Общинския лозоаъ разсадникъ
и стойностьта на с*щигЪ

Количество на

й
01

Презъ коя финан.

Ом

година

о

произведените
резницитъ

^

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1922/1923
1923/1924
1924/9,5
1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931

1.526.380
1.826.300
1 527.320
1 459 025
1 082 600
1.068 660
1.677.800
2.104.040
2.420.200

З а б е л е ж к а 1. Резнацате производство тек.
1931/32 финансова год. не съ още окончателно
изрезааи.

Брой 266—267—268

Варненски общински вестникъ

Стр. 13

ТАБЛИЦА № 4
за засадените пространства съ америквнскигЪ
лозя въ землището на града

за броя на употребените надници и средния имъ
разм-връ въ Общин. лозаро-овощарско стопанство:

лева

1922/923 8568 32
9282 32
1923/924
1924/925 11175 34
1925/Я26 10248 33
6536 33
1926/927
7412 34
1927/928
1928/929
7877 36
19^9/930 10658 37
1930/93) 11350 37

52
52
52
53
53
55
55
55
55

я

СХ

2

та

«

3*

3 •*>
= н

«

в

О

«

а. \о

Ш

а
\О

За финансовата
година
Забележка

Изразходване
суми за надници

лева

За финансовата
година

Работникъ

Ср*дно надн.
възнагражд.

ю
0.
лева

Д

339807
407924
548201
536804
305606
400174
406929
564459 Употребени
еж други
574974 ЮООнадн.за
коренежъ

Засадено^ про
странство земя

1922/923
1923/924
1924/925
1925/926
1926/927
1927/929
1928/929
1929/930
1930/931

декара

Брой на
стопаните
лозари

ТАБЛИЦА № 2

4100
4850
5300
6050
6800
7600
8100
9200
10400

3840

III.

КУЛТУРНО ДЪЛО
1. Грижи за учебното дгьло.

ТАБЛИЦА ЛЬ 3

сч
СО

сл

1931/932

за начина за използуването и вида на културите
застжлени въ Общин. лозаро овощарско стопанство

декара декара

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Маточници
Плодни лозя
Овощна градина „Пейнерджикъ"
Овощенъ питомникъ
Школни декоративни храсти и
сенчести дървета
Върбова плантация
Млади орехови градини
Люцеряови градини
Ниви за произвеждане фупажъ
Всичко

150 138
33 45
482 500
5 15
12

35
2
350
180
358
682 162.5

Варна има големъ недостигъ отъ училищни
сгради. Поради лппсата ва достатъчни помещения
известно е, че иъ училищата се водятъ полуднев
ни занятия. Но и въ тона отношение управите на
общината отъ 1923 год. наскяъ обърнаха серкозно внимание и даде всичката възможность да се
поетроятъ нови училищни сгради. Училищното на
стоятелство поради липсата на твои доходни имоти
издържа училищата само съ сумите които пррдвижди общ. съветъ въ бюджета на общината. Но
и при тия оскъдни средства подпомогната отъ
заемъ еключенъ отъ фояда за постройка на учи
лища се извърши не малко въ това направление.
Съ средствата отъ тзя заемъ се построи едно об
разцово основно училище въ Лраба Кояакъ имену
вано „Царь Симеот." завършено првзъ 1930 г.
Построиха се нови училища и въ Дамяновата ма
хала, а въпъ отъ това направиха се и 2 прист
ройки въ училищата П. Р. Слакейковъ в Сава и
Ангедарий ВЙВЧКЯ последни се построяха еъ бюд
жетни средства Въпъ отъ това поетрорха се още
2 училища въ квартала Сесъ-Севмесъ. Изработена
съ плановите и скоро ще се отдаде на търгь по
стройката на пово училище и въ Добруджанския
кварталъ. Съ тия постройки острата криза донегде
се притъпи, но при все това налага се сервозно
закасляне и продължаване на тоя строежъ въ ех-

Стр. 14

Варненски общински вестникъ

шия темпъ още неколко години,— напърво место
нова прогимназия — за да ее отговори на пазрелите нужди на учебното дело
Въ духътъ на това, да се създадатъ на учи
лищното настоятелство средства вънъ отъ бюджет
ните, направиха ее постъпки и ее сполучи да се
отстъпи отъ държавата на училищното настоятел
ство беглишкия хамбаръ. Тоя имотъ находящъ се
въ търговската часть на града съ единъ ремонтъ
ще може да се използува рационално и по тоя
начпнъ се създадатъ приходи на училищното на
стоятелство.

2. Общинска библиотека.
Варненската общинска библиотека съществува
отъ 1887 год. До войните тя е била добре посещавапа, обаче следъ войняте тя изпадна въ едно
твърде плачевно състояние.
1924 Юд. Точни данни за нейното поло
жение презъ 1924 г. пЬма.
Къмъ края на същата година тя е брояла
18223 тома. Статистиката за поеешанията и раз
дадените книги нема. Изразходвани съ били врезъ
фин. г. 1924-25 — 27.325 лв. отъ предвидените
до бюджета за материални разходи (безъ наемъ
на помещението и заплата ва персонала 4ОООО лв.)
Отъ друга страна може да се заключи, че
както по-рапо така и презъ, тази година е имало
чувствително губене па книги.
Съгаото положение е продължавало да съще.
ствува и презъ 1925 и 1926 година и до къмъ
средата на 1927 год. до когато отъ библиотеката
еъ били обсебени яли откраднати 3700 тома, на
стойпость близо 900,000 лв.
Това положение се дължи па занемаряването
ва библиотеката, на нейното неудобно и незащи
тено номещенае п главно на еъвсеаъ негодния и
веподготвенъ персоналъ, който съвсемъ небрежно
е гледалъ ва служебните си обязаности.
ПреЗб 1927 юд. За библиотеката паставатъ
по благоприятни времена. Замислениятъ презъ 1925
година планъ за съживяването й намира вече на
чалото на своето осъществяване и съ помощьта на
щестиото културно просветно читалищно д-во се
пдистъпя кънъ най същественото — преместването
й въ центъра на града.
Това се осъществява презъ м. октомври и по
тоя начнпъ тя се приближава до своята функция
и предназначение -да бъде на пълното разполо
жение нн публиката, лесно достъпна и въ всецела
услуга на читающия светъ, който въ всеки моментъ
безпрепятствено п несмущавано да може да намери
въ читалните едно истинско место за духовно
просветление.
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Презъ еъщата година кредитътъ на билиотеката отъ общин. бюджвтъ се увеличава на
лева и за книги и спвстшия се изразходватъ
49795 лева.
Презз 1928 юд. Бюджетътъ е вече 12ОООО
лева отъ които за книги и списания баватъ раз
ходвани 70015 лева. Презъ февруари за читалня
»а периодически печатъ се взема фоайето на новостроищия се градски театръ и по тоя начинъ и
престижътъ на библиотеката се възтановява и на
раства, и тя става наистина единъ културно-проеветенъ институтъ. Вниманието на^ гражданството
ее привлича и читалнята подържана наполовина
съ средствата на читалищното дружество, става
любимо место на варненската интелегенция съ
своите 188 периодични издания — списания и вест
ници на 8 езика.
Къмъ 1 юли къмъ самата библиотека се от
крива и специаленъ ученически отделт. еъ книги
отредени за четиво само на ученици отъ гимна-.
зиите и еъ това библиотеката още повече се утвърдява като такава. За целата година тя е могла
да раздаде вече 2566 тома книги и да бъде по
сетена заедно съ читалнята отъ 32135 души.
Въ същата година се замисля реформирането
на библиотеката и еъ персоналъ, годенъ и подготвент за бпблиотечна-кудтурна работа, преданъ
и уваеченъ еъ любовь къмъ службата си, на коята
да гледа не като на бюрократическо место за леность, а да се пристрасти къкъ нея съ безкорис
тното на културенъ ратникъ.
При вевъзможность да ее осъществи напълно
така подетата идея, задоволило се е еамо съ на
мирането на уредникъ — отговоеното и ръководящо лице за която цель е билъ поканенъ сегаш
ния такъвъ, посоченъ отъ читллищното и журна
листически дружества и некои литературни кръгове
въ града.
Презз 1929 юд. Презъ тая година съживя*
ването на библиотеката продължава. Отъ предви
дения бюджетъ за книги 12ОООО лева се израз
ходватъ 86920, лева. Купуватъ се нови 12ОО
книги. Почва се изготвянето на основния фишовъ
каталогъ. Посещенията достигатъ до 45100 души
а раздадените книгн до 8230 тома. Периодичните
издания еъ 239.
1930 Юд. Оживяването продължава еъ веич~
ки средства и увилия.
Привлича се грамадна часть отъ публиката
— библиотеката отъ еутринь до вечерь се пълни
съ млади и стари, умни и прости, жадни за ду
ховна храна. Посещенията доетигатъ- до 44.839"
души, точно установени благодарение на въведения-
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сигуренъ методъ на статистика. Раздадени ех за
домашно и библиотечно четене 16.185 тома книги.
Издава се първиятъ печатанъ за широко разпро
странение отчетъ. Въ пресата се появяватъ блаприятни отзиви за библиотеката.
Презъ октомври по случай деня на книгата
се устрои първата по рода са въ България из
ложба на български печатни и ръкописни книги
отъ преди освобождението, която само за единъ
день биде посетена отъ 7ОО души и остава доку
ментирано яеизгладяма спомени.
1931 юд. Посещенията достигатъ до 39.275
души (намаление вследствие затварянето ва читал
нята за известно време). Раздадени съ 17252 тома
книги, най голекта достигната до сега цифра.
Имало е дни, когато библиотеката е била прочто
задръстена отъ посетители. Книжното имущество
па 31 декември 1931 год. достига на 26.864
тома книги, оценени заедно съ подвързията на
3 689 397 лв.
На 15 януари 1931 г. се открива подвързачница при библиотеката, която при най-примиТИВНЙ и нскъдни средства дава отлични резултати,
до края на годината съ биля подвързани 2310
тона, при една цена, много по ниска отъ оная на
свободния пазаръ.
Сега вече тя представлява единъ мощенъ
кудтуренъ факторъ ьъ града.

3. Театрално дгъло.
Варна като единъ отъ големите културни
центрове въ България не може безъ едно добре
организирано театрално дело. Необходима пред
поставка за поставянето на това дело на нужната
нисоса е удобна театрална сграда. Съшествующата
сграда — зала „Съединение" е всичко друго, но
не и театрална сграда. Нуждата отъ удобна теа
трална сграда намира толкова повече оправдание,
че градътъ ни е вече големъ летовищенъ центръ
посешаванъ презъ летото отъ маса чужденци.
Преди 21 година, презъ кметуването на г. Церова
се започна новата сграда, която неговите заме
стници не продължиха, а оставиха да стърчатъ за
срааъ на гр. Варна 4 голи стенп въ продълже
ние на иовече отъ 15 години. Демократ, сговоръ
завари театъра въ това положение — 4 голи сте
ни по които имаше израсли вече целн дъовета.
Днесъ театъра е на завършване — зрителната
зала е готова и до 2—3 седмици ще бъде готова
и сцената за да може вече да се използва сгра
дата за предназначението си. Благодарение на усилията на постоянното праеъгствие отъ 1927 г.
насамъ, сградата и мобиларовката, сцената, ото
плителната и въздушна инсталации, електрифика
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цията ж изобщо всичко е завършено. За довърш
ването му ех похарчени вече около 2 ООО.ООО лв.
за фоайето и покривната конструкция, около
1.6ОО.ООО лв. за отоплителната и въздушна ин
сталации, други */2 мил. лева за работи отъ подребно естество и около 4 ООО ООО лв. за оконча
телното му завършване или всичко отъ 1927 г.
пасамъ около 9.ОООДЮО лв. отъ които 4 милиона
лева отъ заема сключенъ отъ Популярната Банка.
Не малка родя за доизграждането на театра
изиграха и общо гражданския комитетъ, който нодъ
председателството на кмета събра чрезъ фондови
марки една значителна сума съ която подпомогна
делото по доизграждането на театъра.
За сега общината субсидира общия, трупа съ
сума зв личния състазъ и веществени разходи, а
плюсъ това дава безплатно зала „Съединение",
осветление, отопление и пр. Пре^ъ 1930 год. се
уреди общин. опера, бхдащето на която зависи
отъ тоза дали делото ще бъде нодпомогпг.то отъ
държавата иля не въ което направление се правятъ усилия
' IV

Други въпроси
1. За пожарното дгъло.
И въ това отношение се взеха сериозни
мЪрки за подобрение на пожарното д-вло въ
града. — Поради взетитъ" мЪрки пожарната
команда вече се намира на една завидна ви
сота — може да се каже, че е втора по
уредбата си следъ Софийската. Презъ време
на управлението на демократическия сговоръ
се внесоха следните подобрения въ пожар
ното дъ\ло:
1. Построи се удобно пом-Ъщение.
2. Доставиха се 2 автомобилни- помпи и
необходимия инвентаръ. гЛвтомобилнитк пом
пи — поливачки се използуватъ за поливане
на града, а въ случай на пожаръ за гасене.
3. Комплектува се личния съставъ отъ
млади отбили службата си лица, които правятъ впечатление на вевкиго съ дисципли
ната си и строгото изпълнение на службата.
Пожарната команда ВСБКИ моментъ въ 3 ми
нути е готова да се отправи на местото на
пожара. — Несъмнено тя има нужда още отъ
редъ уреди, които предстоягь да се набавятъ
за да се отстрани постепенно конския съставъ,
който вече не отговаря на времето.
2. За санитарното дгъло.
Въ какво направление се изразява сани
тарната политика на общината?
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1. Въ чистенето на града и контролира
не на съестнитБ продукти. Варна е единъ
отъ най-чистигБ градове въ страната. София
даже въ това отношение отстжпва на Варна.
Това е единъ общопризнатъ фактъ. Усилия
та въ това отношение продължаватъ и общин
ската управа взе всички м-врки това чистене
да се поеме всецвло отъ общински каруци,
като се избътнатъ см-втоносващит-в частни
превозни ср-вдства. За да постигне тая си
цель, общинската управа направи презъ ми
налата година 40 нови каруци, които скоро
ще бждатъ" пуснати изъ града. Строи се въ
пожарната команда едно ново помещение,
специално за конетв на санитарната служба,
което помещение за около 10 дни при бла
гоприятно време ще бжде окончателно за
вършено. — Имаме готови сумитв за заку
пуване на 40 коня за впрътане въ тия ка
руци. — Поливната служба тоже е поставе
на въ редъ, която се обслужва отъ 2 авто
мобилни поливачки и резервуаръ за морска
та вода презъ л-втния театъръ. Контрола
върху съестнитБ продукти е добре уредена.
2. Въ лекуване на б-вдноболнитв Вар
ненски граждани и снабдяването имъ съ ле
карства. За подобрение на тая служба не
малко услужи и общинската аптека. Всички
болни се преглеждать безплатно, а се раздаватъ л-вкарства за около 250,000 лв.
3. Задоволи се нуждата на квартала СесъСевмесъ съ назначаването на специаленъ л-вкарь, който винаги се намира и жив"Ье въ
сжщия кварталъ. — По тоя начинъ се улес
ни тамошното население, което се ползва на
самото мтзсто съ медицински помощь.
4. Приюта за бъ\цни родилки окончател
но закрепна, доби едно високо реноме и винага е търсенъ отъ нуждающитъ" се.
5. Хигиенната станция издържана отъ
Варненски и Шуменски окржзи се помещава
въ бившата болница Парашкева Николау. Тя
окончателно закрепна и извършва маса услу
ги на окржзигн Варна и Шуменъ и специал
но на гр. Варна, който сравнително има наймного нещастни случаи отъ ухапване отъ
бесни кучета.
3. Облекчаване прехраната на града.
Комисарството по прехраната се създаде
презъ 1924 год. по силата на единъ законъ,
който задължава общинитв да се грижатъ
за облегчаване продоволствието на гражда
ните и да ограничаватъ спекулата съ съестни продукти, гориво и други артикули отъ
първа необходимость.
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Къмъ края на 1924 година настъпи остра
криза въ продоволствието на градовете и
непроизводителните села. — Това предизви
ка създаването на Комисарството като общин
ски органъ, който неспжванъ отъ формално
стите на закона за Б. О. П., да поеме гри
жата за редовното изхранване на градското
население. За тая цель то почти всека го
дина ^се е запасявало съ нуждното количе
ство жита и брашна и като е осигурявало
продоволствието на града, същевременно е
указвало влияние върху количеството и це
ните на хлъба. Фактъ неуспоримъ е, че отъ
1924 год. и до сега Варна се радва на срав
нително на-хубавъ и най-ефтинъ' хл-ебъ.
Веднажъ създадено Комисарството, нему
тръбваше да се възложи и използуването на
общинската гора и общинските зеленчукови
градини по стопански начинъ за да се влияе
чрезъ това върху цените на дървата и зелен
чука въ града.
Всека година комисарството добива по
8—10000 тона дърва за огревъ, който се
продава на бедните граждани по "една цена
30—40%по ефтена отъ цените на частнитв
складове. Така и тази година комисарството
продава дървата по 350 лева тона, кагато
частнитв складове държатъ на единъ тонъ
отъ 520 560 лева.
Какви биха били техните цени ако не
беше конкуренцията на Комисарството не е
трудно да се предвиди. .
Презъ последните години лоларството
въ града отбелезва единъ бързъ подемъ; за
да задоволи нкговитв нужди отъ колци, Ко
мисарството пуща годишно до 40—50000 та
кива на сравнително достжпни цени и съ това
улеснява неговото развитие.
Чрезъ пръкото експлоатиране на общин.
гора Комисарството осигурява и редовното
снабдяване съ топливо, както на общинскитв
канцеларии и на училищата въ града, така
и на крайно бъдните и нуждающитв сеотъ
общинска помощь.
Зеленчукътъ е втората най-важна храна
на градското население. Необходима б-вше
пр-вката нам-вса на Комисарството и въ па
заря на този артикулъ.
Общинскитв зеленчукови градини край
Сесъ-Севмесъ раздадени подъ наемъ или
безъ наемъ на разни лица, тр-вбваше посте
пенно да се приберать и превърнать аъ едно
образцово общинско стопанство. Направенето
въ това оттошение е отъ извънредно голямо
значение. Благодарение усилията на Коми
сарството общината разполага съ една ком-
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-ллектна зеленчукова градина отъ 1000 де
кара снабдена съ достатъчно вода, пол-Ьщенйя, живъ и мъртавъ инвентаръ, работилница,
йодеренъ свинарникъ и пр.
При това Комисарството изнася на па
заря годишно за 1.5—2 милиона лева зеленчукъ, разпродаванъ на населението на
сравнително низки цени чрезъ специални об
щински магазини, открити въ разните части
на града и съ това указва чувствитално влия
ние върху цените на зеленчува въ града.
Най-сетие по силата на закона Комисар
ството редовно нормира цените на продук
тите отъ първа необходимость и чрезъ това
пази гражданите отъ евентуална спекула на
търговци и производители.
Изобщо Комисарството отъ създаването
си до днесъ е произвеждало съ енергия и
тактъ една твърде социална политика за об
лекчение продоволствието на гражданите съ
артикули отъ първа необходимость и е обез
печило на общината прякото стапанисване
на общинските и мети.
Тази зима общинскиятъ съветъ възложи
на Комисарството обработването и на общин
ските ниви за да може да се обезпечи про
доволствието и на общинските коне съ фуражъ отъ собственото производство на об
щината, като освободи общинската каса отъ
тази голяма грижа.
4. Финансовото положение на общината.
Приходните източници на общините еж
главно тия: приходи отъ общински имоти,
общински налози—такси за вода, смЬтъ, каналъ и др. и общински^данъци. Другъ важенъ
източникъ еж заемите. Иа заемите — дълго
срочни и при ниски лихви — големите пред
приятия и градовете дължатъ своето разви
тие и благоустройство.
Чрезъ редовните приходи обикновенно се
посрещатъ редовните разходи, а извънред
ните разходи се посрещатъ обикновенно съ
извънредни приходи. Колкото и да еж ос• кждни средствата на общината при все това
съ редовни приходи еж извършени маса ра
боти—благоустройствени и др. Тежката сто
панска криза засегна извънредно много вар
ненското гражданство, което естествено се
отрази и върху приходите на общината. Кол
кото и да еж намалени тия приходи при все
това, винаги се е разходвало въ рамките на
постжпленията. Бюджета на Варнен. община
отъ редъ години се движи около цифрата
70 милиона лева. Той се реализира обикно
венно въ размеръ 5 0 % до 7 1 % (за 1928
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1929 г.) Но какви еж задълженията на Вар
ненската община.
Консолидираните задължения еж:
5 % заемъ 1907 година
6495000 лв.
Заеми народната банка

434973 „
и

Популярната'банка остатъкъ

465755

п

1000000 „

Бълг. землед. банка за постройка
основни училища
4286462 „
Бълг. землед. банка за постройка
основни училища
5000000 „
Консолидир. дългъ по ариеретата 11000000 „
Всичко 28682190 лв.
Неконсолидирани задължения
около
4500000 лева. Оевенъ тия задължения длъжатъ се и други около 85000^0 лв,
Требва да се изтъкне че задълженията
на общината по заемите за строежъ на економически жилища възлизащи на 1.1.1931 г.
на 11393103 лв. къмъ Б. 3. Банка еж окон
чателно уредени.
Постояното приежтетвие сполучи да от
клони прекото задължение на общината за
да сведе отговорностьта на общината само
за случаи когато кооператорите и коопера
циите еж несъстоятелни. Едничка -Зарнекската,
община сполтчи да ликвидира по тоя начинъ
съ това задължение.
Презъ течение на 1931 г. се консолиди
раха задълженията ка общината къмъ дър
жавата по ариеретата на 5 % заемъ отъ Унгар.
Търг. Банка въ размеръ на 5229132 лв. и по
авансите отъ 1912 и 1918 г. отъ нереализи
рания заемъ въ размеръ на 4490000 лв. или
общо около 11000000 лв. заедно съ лихвите
имъ. Въ продължение на 3 години начиная
отъ 1 .IV. 931 г. ще се плаща само лихвата
на това задължение а въ течение на след
ните 10 години заема ще се погаси чрезъ
редовни 6 месечни анюитети. Така че въ те
чение на миналата година се уредиха 2 главни
задължения на общината.
При единъ бюджетъ отъ 70 милиона лви при богатствата на общината въ имоти: гори
около 40000 декара, зеленчукови градини
около 800 декара, лозаро-овощарското сто
панство около 1000 декари, курортното сто
панство—това задължение не е големо.
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4. Жилищния ввпросз и ноториалниш
актове за бездомнитп.
Острата жилишна криза следъ войнитънамери своето разрешение презъ време на
нашето управление. Съ съдействието на
общината се сключиха заеми въ размЪръ
на около 11 000 000 лена отъ отделните
кооперации за строежъ на економически
жилиша. Общината раздаде множество мЪста и при наличностьта на упоменатите по
горе заеми се застроиха цели квартали.
Острата жилищна криза биде задоволена
и сега вече не може да се говори за жи
лищна криза. Мъстата се дадоха на неимо
верни ниски цени и по тоя начинъ маса
обезцомени безимотни граждани се снаб
диха съ жилища. За раздадените места
общината снабди гражданите съ нотариал
ни актове и по тоя начинъ те станаха пъл
ни собственици. Всеки който направи едно
добросъвестно сравнение между положе
нието преаи 1923 год. и сегашното, не мо
же да отрече крупната работа извършена
отъ постоянните присжтствия отъ 1924 г.
насамъ въ тая область за да има нужда да
се говори повече върху тоя въпросъ. Вре•г мето съ което разполагаме не ни дава възможность да ви изложа подробно статисти
чески данни и въ това направление.
5. За безработицата.
Поради сложилите се политически об
стоятелства, търговския животъ въ гр. Вар
на замре. Тукъ приаодоха маса бежанци,
повечето слаби икономически, които уве
личиха извънредно много кадъра на без
работните. Маса граждани не могатъ да
намерятъ възможность за приложението на
своя труяъ Требваше да се дири начинъ
и възможность за облекчаване на това по
ложение Обшината намери тоя начинъ въ
едно щастливо съчетание въ задоволяване
на нуждите на безработните и обществе
ния интересъ—създаване маса благоустрой
ствени работи. — По тоя начинъ се намери
работа на маса безработни, а отъ друга
страна се направи целъ превратъ въ бла
гоустройството на града. Това особено мо
же да се каже за усиления периодъ на
благоустройството въ града презъ 1927,
1928 и 1929 години. Следъ това, поради
стопанското положение и изобщо бушува
щата въ цЬлъ светъ економическа криза,
която изхвърли въ другите страни милиони
безработни, положението и у насъ затруд
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ни, но при все това общината, съ слабитв
си средства е следвала сжшия пжть и съз
даваше работа за едно, при сжшествующите възможности, относително намаление
на безработицата.
6. За залдсяване околноститть на града.
Стари хора жители на града изтъкватъ,
че преди стотина години града не е билъ
изложенъ на ветрове въ тая степень, как
то е изложенъ- сега. Това се държи на
факта, че високито поле надъ Франгенските височини не е било преди тъй голо,
както сега, а е било гористо. Тъкмо тия
гори еж задържали северните ветрове и
те не еж достигали до града или ако еж
достигали, то не въ такава степень, както
сега^ Немилостивата човешка ржка обаче,
е турила край на ткя гори и ний днесъ
виждаме целото плато обезлесено, а окол
ните височини на гр. Варна съвършено
голи. Това обезлесяване, освенъ че докара
силни ветрове въ града, но и почна да
свлича самата почва надъ лозята и по тоя
начинъ заплаши и самите лозя. За да се
предотвратятъ тия опасности презъ миналата
1931 год. се тури началото на залесяване
на околностите на града, * като за пръвъ
пжть се ^залеси едно протежение отъ 600
м. дължина при ширина на пояса отъ 50
— 100 метра надъ безжичната телеграфна
станция, а вънъ отъ това се залеси и украси
и Франгенското дере. Това начало требва
неукловно да се следва за да може въ неколко години да се залесятъ тия височини.
отъ една страна за запвззане града отъ
силните ветрове и измиване почвата на
лозята, а отъ друга страна чрезъ това за
лесяване да се украсятъ околностите на гр.
Варна, нещо което се налага императивно
при засиленото развитие на града въ летовищно отношение.
7. Общинска кланица, хотела и казино.
За да свърша, бегло ще спомена за
два проучени проекта на общинската управа
за постройка на модерна кланица, модеренъ
чурортенъ хотель и казино. Тия отъ големо
значение за града предприятия еж обстойно
проучени въ финансово и техническо отно
шение и бждащата управа на общината
следва сериозно да се занимае съ реали
зирането имъ. — Както споменахъ, те еж
обстойно проучени и при малко усилия ще
се пристжпи вече къмъ реализирането на
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тия отъ твъряе голямо значение за града
ни проекти.
Заключение.
Завършвайки изложението си, азъ ечитамъ че съмъ изпълнилъ своя дългъ къмъ
гражданството за да дамъ отчетъ за дейностьта на общинската управа излязла отъ
общинския съветъ, мандата на който изтича
на 14 февруарий т. г.. така сжшо и на об
щинската управа отъ 1924—1929 год. изхо
дящи отъ групата на демократическия сговоръ. Вий виждате крупнигв яЬла извър
шени презъ единъ сравнително кжсъ периодъ огъ време. Градътъ се преобрази,
начертаха се нози пжтища за развитието
на града — Всичко това е резултатъ на
единь добре обмисленъ планъ, въ който
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не се държи сметка само за текущото, но
се трасираха пжтища за развитието на гра
да за десятки и стотици години.
Ние, хората отъ демократическия сговоръ емтзтаме, че сме изпълнили своя
дългъ като избраници на града и съ гордость можемъ да изтъкнемъ тая деятелность. Тя не е само наша, тя е и на града.
На 14 февруари т. г. вие сте свикани
за да изберете новия съставъ на Варнен
ския общински съветъ. Отъ Васъ зависи
чрезъ изборната бюлетина да посочите кого
ще изпратите на чело на управлението. Не
ка вевки гражданинъ да прецени добре
условията и обстоятелствата и като съзнателенъ гражданинъ милеющъ за преуспя
ването на града» даде своя гласъ.

ЛЮБ^Щ^ТОНЕВЪ архитектъ и урбанистъ

и гр.
(Сказка изнесена на 1 септември 1931 г. въ гр. Варна).
Продължение отъ брой 2 6 3 — 2 6 4
Друго, на което, струва ми се, че е требвало
повече внимание да се обърне при поменатите
парцелирания и трасирания на улицитв, и което е
било възможно при едно такова ново парцелиране,
то е ориентирането илгз и тяхната форма, както
изтъкнахъ отъ началото, най-хубата форма за
кварталите, по начинъ, щото максимумъ отъ фа
садите на зданията, и то ДЪЛГИТБ, да получаватъ
максимумъ слънчева енергия, това е продългова
тата, чиято дълга страна да е насочена оть ююзападб кзлгз северзизтоке. При първото ново пар
целиране следъ освобождението т. е. 1880 г. еж
създадени около 115 нови квартали и то правожгълни и на серии, обаче дългитб имъ страни езк
почти точно ва обратна посока отз добрата.
Сжщото е и съ кварталите, парцелирани
презъ 1919 г. т. е. за бездомниците.
Множество кржетопжти, които еж отъ доста
тъчна важность, не еж били напъпно сполучливи
разрешени за да отговарятъ на необходимоститв.
ъСпасителнитть острови« съ твхната сжщность аб
солютно липсватъ въ Варна.
Паркове — с в о б о д н и пространства
Паралелно съ развитието и прогреса на градскиятъ животъ и самия градъ, идеитъ за паркове,
градини и свободни пространства еж еволюрани и
продължазатъ да еволюратъ. Докато преди се е
гледало на парковете като на безполезно загубени

пространства и капитали — сега общинитъ все по
вече и повече се убеждаватъ, че това еж абсо
лютни необходилюсти за доброто/ състояние на
гражданите, които тк представляватъ и управляватъ. Всекиму е известно, че приежтетвието на
зеленина и на цвътя играе грамадна роль на ис
тински здравословенъ филтъръ за въздуха (1
хектаръ зеленина асимилира чрезъ клорофила
11000 кгр. СО2) но въ плюсъ причинява и на найраздразнения и преуморения отъ модерния животъ
и голъмъ градъ едно физическо и морално успо
коение.
До сега Варна, бидейки малка по повърхнина
— съ малка гжетота на населението — въ плюсъ
заобиколена и изпълнена съ зеленина, лозя и гра
дини, не чувствува така остро нуждата отъ обще
ствени паркове и свободни пространства въ самия
градъ. Първиятъ такъвъ, т. е. днешната морска
градина — датира едва отъ 1862 година. Това е
може би първата крачка за естетика и хигиенично
възпитание на масата — на жителитв на Варна,
чийто нужди и продуктивность еж се развили до
степень да издигнатъ града до примъръ на кра
сота и да създадатъ отъ него единъ балкански и
даже свътовенъ морски курортъ1
Общата повърхнина на настоящите «засадения
и свободни мъста, т. е. паркоЕе, квартални гради
ни и залесени улици — е около 74,88 хектара. При
днешното население (65,000) — на хектаръ обще-

Стр. 20

Брой

Варненски общинска вестникъ

ствена зеленина се пада около 868 души жители.
Тази цифра би била много пресилена, ако частни
т е дворове, не еж въ голЪмата си часть градини
съ зеленина, и ако застроената часть не представ
лява Чк отъ общата градска повърхнини. — Много
ясно е, че при едно несистематично застрояване и
безъ нужднигЬ мЬрки — Варна, макаръ и малка,
въ едно скоро време, би могла болно да чувству
ва нуждата отъ зеленина. — Па даже и сега, на
страна отъ хубавата морска градина, кварталите
еж лишени отъ малки, интимни градини. Въ резултатъ, децата по ц-Ьлъ день еж въ прахътъ^на
улицитЕ, вместо да играятъ на сЪнка и спокойст
вие. Яко на времето еж били предвидени отъ кварталъ на другъ, за цельта малки места — тяхната
стойность и значение по настоящемъ би били гра
мадни — безъ щото подържането имъ да костува
нищо на общината. Няколко хубави и големи дър
вета, малко запазена трЪва и купчинки пъхъкъ, би
били истински благодатъ за децата отъ съответ
ните квартали, съ право можемъ да кажемъ: «По
добре е да сездаеаме градини, отколкото болници*!
Население и глетотн.
За да предвиждаме преустройството и разши
рението на единъ градъ, необходимо е, щото това
да е обосновано съ сигурни данни — а не пред
положения. — Необходимо е да сме уверени, че
населението се увеличава систематически и доста
тъчно, за едно разширение — това ни давагь ста
тистиките. — За жалость те въ България еж
много непълни. — Не имъ се обръша гол-Ьмо вни
мание — или по-скоро на ГБХЪ се гледа като на
н^що ненужено — пъкъ и самигЬ жители не еж
напълно съвестни въ това отношение. — Вярва
нията, че точнигв статистики ще еж причина за
нови и по-големи данъчни облагания, ги каратъ
почти винага да се отнасятъ съ недовърие къмъ
исканите данни — и да ги даватъ неверни. Ще
Ви посоча на които статистики именно съмъ се
спрълъ и базиралъ за да определя до каква степень е вероятно разширението на Варна, за дг,денъ срокъ.
Ражданията и умиранията въ единъ градъ —
или по-скоро тъхния резултатъ, заваси главно отъ
мъхтнигЬ условия т. е. хшиената и състоянието на
самитъ жители. Ето едни статистики, които еж аб
солютно необходими на градоустроителя. За цельта
тгь с$с недостатъчни, ако даватъ сведения — общо
за градътъ Би требвало да разполагаме съ та
кива за встьки квартала и зона по отделно — това
е толкова по необходимо, колкото градътъ е поголвмъ и колкото кварталитъ- еж по отдалечени
и разпръснати.—Това би ни изтъкнали, коя часть
отъ него не тробва да бжде подобрена отъ хи
гиенично гледище или не — сетне на коя насока
е по-хигиенично да проектираме разширението на
градътъ — защо и какъ и нужднитЪ м^рки. Примъръ. Сесъ-севмесъ — необходимо отделни стати
стики.
Обаче, колкото се касае за подема или упа
дъка на градътъ, то това ще видеме отъ общитъ
статистики т. е. преброяванията, само че, отъ тези
общи цифри тръбва да извадиме резултата отъ
умиралия и раждания, които еж мъхтни и постоян
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ни фактори. Сжществено е увеличението или н а 
малението на населението презъ единъ доста гол%мъ периодъ, резултиращи оте изселванията и
преселванията въ градътъ.
Следъ като нужпнигъ данни ни почертаятъ
въ какви размери се е увеличавалъ градътъ презъ
течение на 40—50 г. не е мъчоо да опредЪлимъ
съ специални изчисления и диаграми, че при нор
мални условия зя известно число години населе
нието ще се увеличи на толкова и толкова. Отъ
кждето ще заключимъ въ каква повърхнина ще се
разшири градътъ—какви улици ще му еж необхо
дими, каква повърхнина отъ паркове и свободни
пространства—каква гжетота на населението (за да
се респектира хигиената) каква средна височина
на ПОСТРОЙКИТЕ въ разнитЬ зони и въ какъвъ процентъ требва да бжде застроенъ теренътъ за да
не се надмине чувствително, предвидената гжетота
на населението и пр. лр. Всичко това еж изчисле
ния, разбира се повече или помалко приблизителни.
Често разни непредвидени събития дерайлирзтъ
напълно живота отъ нормалния пжть, и тогава тъоставатъ само на книга! Но това не требва да ни
разубеди въ полезнестьта и необходимостьта на
предвижданията за бждащето развитие и прогресъ,
Итче, и безе прис&тствиета на ненормални свбития,
градвтв е ос&дснв на единв стурене катаклизъма и
задушеанс.
Необходимо е само че тези предварителни
проучвания да не еж за единъ грамаденъ периодъ
щото, да бждемъ изненадани отъ неочаквани из
менения въ обществения животъ — обикновено,
смъта се че най подходяще е да се създава бждащия планъ на единъ градъ за 50—70 години.
Частно за Варна—бидейки дадено последст
вията отъ войната, и че й съ необходими още го
дини, за да влезе на ново въ нормалния пжть на
живота—ние сме предвидили сферата за действие
на бждащия планъ за срокъ отв 60 юдини, т. е.
че Варна, ако продължава да прогресира съ сръдния досеюшенв планв то въ 1990 година би имала
около 120000 жители.
Край
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