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КЯКВО Е НУЖДНО
положиха за да се сзздаде поминзкз на
Отз нпжолко дни нашиятз градз има
нова общинска управа. Па друю мтьсто вз гражданството, но ние смгьталге, че има още
вестника даваме подробенз отчетз за пзрво- много да се желае, за да се сзздадзтзусло
вия за единз по-положителенз и траене по
то заседание на новоизбрания общ. сзветзи
за сзстава на постоянното прис&тствие на минзкз за гражданитп), особено за тия отз
крайнитп квартали.
общината.
До колко това ще стане, ние не знаемз.
Взрху качествата на новитть управници
на Варна, ние нгьма да се спираме, впроДлзжни сме, обаче, да добавимз, че реа
чемз, това не и наша работа. Мъстиш ве лизирането на мероприятията на управстници дадоха една мною обективна и точна ницитп) на града, зависи много, за да не капреценка за обществената, политическата и жемз изключително, отз добрата воля на
л/оралната стойность на ония, вз чиито самото гражданство.
рз1це сок повторени днесз сокдбинитть на
Днесз постоянното присоктствие на об
Варна.
щината се крепи на едно солидно болшинст
Млади, енергични, волеви и неопетнени во вз общинския сзветз — единз фактз, кой
вз нашия обществена и политически животз, то му дава куража спокойно и сз пзлна сажадни за творчество хора ще провеждате моувгьреность да приложи програмата си,
една политика, която ще има предз видз
безз да се смущава, че ще бокде спзвано
само интереситгь на жителитгь на този градз.отз оная безогледна партизанщина, на която
А тргъбва ли да се изтзква, че за да сок ставали и ще ставате, може би, жертва
преусптье вспжо едно начинание, особено вз много, иначе дейни и способни, наши общест
веници и политици.
дни на небивала стопанска и икономическа
криза, като днешнитп, сок: необходилш хора,
едно: гражданството да се про
сз широка инициатива, твзрда воля и смтьлз никнеОстава
отъ
съзнанието
за тежкиттк моменти,
характерз?
които преживява страната, въ това число
Втррно е, че до сега се направи твзрде и нашия градъ и даде пълната си подкре
много за издигането на Варна вз вспжо от па на новитъ- управници на Варна. Само
ношение. Работи се за повдигането на курор така т± ще могатъ да изпълнятъ своята
та; направиха се дасятки улици, благоустрои трудна задача и само така ще оправдаятъ
ха се много квартали; издигна се културното онова доверие, което гражданството имъ
ниво на града — много и много грижи се даде.
I
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Новата управа на Варна
Първото заседание на новоизбранигЬ общ. съветници. Избора на кметъ и помощ
ници. Речьта на новия кметъ г. Яс. Брусевъ.
На 21 того 4 часа следъ обЪдъ се сви
каха на заседание новоизбраните общински
съветници за да избератъ кметъ и помощ
ници. Зала .Съединение", кждето заседава
съвета бе препълнена съ публика.
Досегашния кметъ г. П. Бяновъ откри
заседанието съ кратка прочувствена речь.
Авр. Ганева (къмъ кмета П. Бяновъ). По
неже вие, г. кмете, откривате заседанието,
искамъ да кажа няколко думи. Вие изпъл
нявате запов-Ьдьта на г. Окр. управитель
да свикате < съвета на извънредно заседа
ние. Вие требва да определите, кжде тръбва да заседава съвета. Азъ виждамъ, че
определеното въ зала Съединение заседа
ние, буди голЪмъ интересъ средъ масата.
За това смътамъ, че ще бжде по добре да
дигнемъ заседанието отъ тукъ и да го направимъ публично, на открито за да може
цела Варна да види каг<зо става.
Кмета Я. Бяновз Г-да общин. съвет
ници, за да не буди моето язяване тукъ
никакво недоумение изтъквамъ, че азъ ще
изпълня само една формалность. Нито имамъ
право, нито държа да взема каквото и да
е участие въ заседанието на общин. съветъ.
Като се ограничавамъ въ тая си формална
мисия, азъ въ качеството си на бившъ кметъ
отъ името на общин съветници, които нъмаха честьта да бждатъ избрани въ насто
ящия съветъ отправямъ благопожелания за
една спокойна, благотворно и полезна за
града работа. Мнозина отъ Васъ еж уча
ствували въ миналия общински съветъ, кой
то въ рамките на възможното, доколкото
еж му позволявали силите и средствата
управляваше общината и я напжтвзше по
пжтища, които беха строго начертани. Пожелавамъ и на настоящия общински съветъ
сжщо така изхождайки отъ висшите инте
реси на града да зързи по пжтя на добре
разбраните градски интереси.
Пожелавайки повторно отъ името на
бившите мои другари ползотворна работа,
едновременно съ това и отъ свое име, азъ
се сбогуеамъ съ Васъ. Съгласно чл. 21 отъ
закона за град общини настоящия съветъ
може да продължи работата сл^дъ като се
конституира едно постоянно бюро отъ найстария между Васъ. Отъ справката, която

направихъ, най-възрастния е г. Кенковъ.
Изпълнявзйки закона азъ поканвамъ г. Кен
ковъ да заеме председателското место. (Дим.
Кенковъ заема председателското место).
Председ. Д. Кенковв. Г-да общин. съ
ветници, като най-възрастенъ, по старъ
обичай и по згконъ на менъ се падна тая
висока честь да председателствувамъ пър
вото заседание на новоизбрания общински
съветъ. За това ще кажа неколко думи.
Редко е бивало господа, да се свика
новоизбранъ общин. съветъ въ тъй тежки
обстоятелства каквито еж днешните. Дума
та ми е г-да съветници за лошото и труд
но положение, въ което се намира целия
стопански съветъ, за лошите условия, кои
то душятъ живота почти на болшинството
отъ гражданите, — това е ужасната финан
сова криза и тежкото стопанско положе
ние. На всекиго е известно, господа, поло
жението днесъ, и ние има да се спряваме
съ твърде тежки задачи при днешното по
ложение на голема безработица, когато дю
кяните на маса занаятчии еж затворени и
много други съсловия стоятъ безъ работа.
Азъ вервамъ, че общинския съветъ ще се
старае доколкото позволяватъ средствата
на общината да помогне. Погледите на те
зи съсловия еж обърнати изключително къмъ
новата управаиа на общинското управле
ние т. е. къмъ новоизбраните общ. съвет
ници. Азъ вервамъ, че ние всички сме въ
одушевени отъ тази идея: да служимъ верно на тези граждански интереси, за което
гражданите ни дадоха своето доверие. На
шето предназначение е господа, да подпомогнемъ на слабите, да намалимъ безрабо
тицата, да се погрижимъ и създадемъ усло
вия за животъ на работните здрави еле
менти въ нашия градъ.
Г-да съветници,
Всичко това ние ще требва да плани
раме въ известни работи съ благоустрой
ството на града, съ хигиената на града, съ
повдигането на града въ курортно и сто
панско отношение за да има поминъкъ въ
нашия градъ.
Азъ господа, апелирамъ къмъ Васъ за
да могатъ тия мои мисли, добри или лоши,
да бждатъ приложени и полезни, нека ние
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г-да погледнемъ задачата си, която ни пред
стои не презъ очилата на партизанщината
презъ червени, зелени и пр. партизански
очила. За това господа, ние ще тръбва да
изберемъ едно дееспособно постоянно при
ежтетвие; хората, които ще изберемъ треб
ва да бждатъ опитни за т1ззи мероприятия.
Отъ това ще зависи разрешението на
маса стопански въпроси, отъ товз ще за
виси какъ ще се прилагатъ нашитъ реше
ния дали ще се изпълняватъ гЬ, когато
требва да се докладзатъ на съвета тр-Ьбва
да бждатъ проучени за да може и ние да
ги разгледаме както трЪбва.
Съ гЬзи кратки думи азъ свършвамъ и
пожелавамъ на г-да съветницит-6 ползо
творна работа и добро довършване на всич
ки общински работи.
Намъ предстои да изберемъ сега по
стоянно приежтетвие отъ кметъ и трима
помощници. Ако нЪкои отъ тия г-да общин
ски съветници иска да вземе думата ще
бжде тъй добъръ да се искаже само въ
рамкигЬ на дневния редъ.
А. Гачевз — Искамъ думата.
Преде. Д. Кенковз — Имате думата.
Хр. Мирски — Господа, см-бтамъ че начинътъ по който се процедира не е съгласно
закона. Задачата ни въ сегашното заседа
ние се състои единствено въ това да се произведатъ избори, а не да се ржководи как
вото и да е събрание и да се взема думата
по други въпроси, които нъ\матъ нищо общо
съ избора. Азъ правя предложение да не се
даза думата на никого отъ сбщинскитб съ
ветници. Когато новия председатель поеме
ржкозодството на съвета, той ще дава ду
мата по дневния редъ.
Преде. Д. Кейкове —- Азъ не зная по
веленията на закона, обаче мисля, че имамъ
правото да дамъ думата на тия общински
съветници, които ще се изкажатъ по избо
ра. (Къмъ А. Гачевъ): Г-нъ Гачевъ, ще го
ворите само по въпроса за избора на пост.
приежтетвие.
А. Гачевз — Ще направя бележка, че
когато г. Мирски говори безъ да му се даде
думата, тя требваше да се отнеме. Г-нъ
председателя требваше да стои на своето
решение. Азъ имамъ думата и никой н-бма
право да ме пресича.
Азъ ще говоря по избора: Отъ кои
среди и кой требва да бжде избранъ. Азъ
ще се постарая, г-да общин. съветници да
ви кажа какво е моето мнение, кого тр-Ьбва
да изберемъ . . .
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С. Пешевв — Имаме точно опредЪленъ
дневенъ редъ. Ако почнемъ да лансираме
различни мнения, азъ см-Ьтамъ, че ние ще
излеземъ огь рамкит-гз на дневния редъ и
ще извършимъ чисто и просто една агита
ция, която н-бмд да има реаленъ резултатъ,
а която ще създаде само настроения СмЪтамъ, че г. Мирски много правилно сложи
въпроса. Той чисто и просто напомни какво
повелява закона и съобразно повеленията
на закона да изработимъ нашия дневенъ
редъ. Азъ се противопоставямъ на това,
което г. Гачевъ лансира
Г-нъ Председателю, ние не можемъ да
инедекираме сцени нито да създаваме на
строения, защото въ такъвъ случгй и азъ
бихъ могълъ да си създамъ една групичка,
която дз ми ржкоплъхка. Затова азъ енер
гично се противопоставямъ да се дава ду
мата комуто и да било. (Ставатъ остри пре
рекания между Пешевъ и Д. Янакиевъ).
А. Гачевз — Господа, азъ ще говоря по
избора иа бюрото, обаче нима да говоря съ
вашит-Ь угта, но съ устата на тия които
еж отъ лавицата. Вие не можете да сложи
те вашитъ приказки пъ моитв уста
Янакиевз — Тъй ще говори какви тр-Ьб
ва дя бждатъ хората, които да вл-бзатъ въ
пост. приежтетвие,
Преде. Д. Кенковз —• Режи го на късо
бе Гачезъ.
А. Гйчевь — Следъ свършването на све
товната ройна . . .
Ж. Желябовз — Охоо! Много отдалече
захвана! . . . (СмЪхъ между съветницит-Ь и
въ залата).
А. Гачевз — . . . Буржуазията се б"6ше
объркала. Цели се тукъ избирането иа единъ
съюзъ, който е билъ винаги въ услуга на
буржуазията — на единъ представител на
Б. 3. Н. Съюзъ. Азъ щЪхъ да кажа на г-да
общ. съветници, защо не тр-Ьбва да го из
бираме, защото следъ световната война, ко
гато буржуазията бЪше проиграла своитЪ
карти, въ Европа широкитЬ социалисти, а
тукъ дружбгшитъ- помогнаха на буржуа
зията.
Преде. Д. Кенковз: — Тъй е. (СмЪхъ).
А. Гачевз — И за туй ще ви кажа защо
не тр-Ббез да го избирате. Въ една тъмна
нощь на 9 юний шепа смелчаги подтикнати
отъ финансовия кгпиталъ събориха Стам
болийски.
Преде. Д. Кенковз — Остави тия рабо
ти. Т-Ь се знаятъ. Говори по дневния редъ.
(См-Ьхъ).
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А. Гачеез — 8 тъмни години преживях
ме ние! 30,000 жертви паднаха, маса селяни
и работници загинаха! Настжои момента когато требваше да си отиде кървавия сговоръ.
Преде. Д. Кенковз — Е, отиде си!
А. Гачеез — Образува се тъй нарече
ния Нлроденъ блокъ, който събра гласовете
на масите. Той имаше лозунга: противъ за
коните, които противоречатъ на конститу
цията! Е добре. Отмениха ли се тия закони!
Преде. Д. Кенковз — Тамъ парламента
има думата, Авраме, то не е наша работа.
(Смехъ).
А Гачеез — Още позече . . .
'Хр. Мирски — Ние гласувахме за амни
стията, каквато можехме да я дадемъ, а
вие и за нея не гласувахте!
Преде. Д. Кенковз — Отнемакъ ви ду
мата г. Гачевъ. Давамъ 5 минути отдихъ за
написване бюлетините. Азъ не мскамъ да
отнема думата на малцинството да се из
каже, обаче вие тормозите болшинството.
Точка.
А. Гачеез — Азъ протестирамъ! . . .
Преде. Д. Кенковз — Нямате думата.
— Господа, съ една бюлетина ще се гласува
за кметъ и трима помощници. Требва да се
избератъ двама секретари за попълване на
бюрото.
Обаждатъ се: Христо Малиновъ и Налбантовъ.
Петъ минути отдихъ.
Следъ отдиха.
Преде. Д. Кенковз — Отъ проверката
направена отъ бюрото се вижда, че приежтствуватъ всички общ. съветници. Почва гла
суването. (Председателя извиква поименно
всички общ. съветници, които пускатъ бю
летините си въ избирателната кутия. Членътъ на бюрото Малиновъ прочита високо
бюлетините).
Преде. Д. Кенковз — Господа, резулта
та отз избора е следния: 17 гласа получава
за кметз г. Ас. Брусевз, 77 гласа получава
за помощникз г. Софрони Георшевз, 16 гласа
получава за помощникз Ченко Иордановз и
16 гласа Георги Трайковз. За фашизма .. .
А. Гачеез — Не е за фашизма, противъ
фашизма!
Преде. Д. Кенковз — За фашизма е 10
бюлетини (работническата бюлетина има ло
зунга»: .Противъ фашистката диктатура, за
работническо-селска власть-). И за благо
денствието на градъ Варна — три (бюлети
ната на сговора има лозунгъ: „Демократи-
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ческия сговоръ е ратувалъ и ще ратува за
благоденствието на града").
Новоизбрения кметъ и помощници поканвамъ да заематъ местата си, като имъ
пожелавзмъ добри дела и успехъ. (Ржкошгвскание отъ болшинството).
(Временното бюро отстапвз местото на
новоизбраното пост. присатствие).
Кметз Ас. Брусевз — Уважаелги, г-да
езветници! По силата на вота на Варненското
гражданство презз последнитпз избори, ние
всички 30 души елге изпратени тукз за да
работимз за интереситтъ на хубавия, но изнемогващз — гр. Варна. По силата на днеш
ния вотз даденз намз, вие ни удостоихте сз
честьта и доверието да б&делъз постоянно
прис&тствие на Варненската градска общи
на. Господа, ние ви благодарите за честьта,
която сте ни направили. Обаче, колкото нашитгь усилия да б&датз голпми и силни
тп> не биха се увенчали сз усппзхз, ако ншмалге ценната подкрепа на ваез, г-да общин
езветници Радвамз се, като виждамз че вз
вашитт редове се намиратз общественици
отз пзрва величина, бивши клгетове, които
дзлги години с& работили не само за града
но и вз по широко поле. Ние ще ценимз
тпхнитгь опитвания, щото тть не се езмнянявамз ще. б&датз за интереситгь на града.
Работата, която ни предстои за напредз е
тежка, огромна работа. Ще се постараелгз
доколкото силатп) ни позволявате да я изпзлнимз.
Нашата платформа е кратка и проста.
Тя се езетои вз следующето:
„Честность въ управлението, економии и използуване общинскитв меро
приятия най-добре за интересигЬ на
града".
Не се езмнявамз господа, че отз ваез
{сочи болшинството), а с$сщо и отз ваез
(сочи опозицията) ще имаме подкрепа. Мо
же би ще ни критикувате вз нгькои работи,
но емтътамз че вз края на краищата за
общитпз интереси на града, ще имаме ва
шата подкрепа, ще се ползуваме отз нея.
Ео, господа, (кзмз работницитп) обрзщамз
се и кзмз ваез, господа прдеставители на
работническата партия, емтътамз че и ва
шата подкрепа ще ни бжде ценна. Застзпвайки се за изнемогваща Варна, за страдущото варненско гражданство и ние изхож
даме отз тамз и тамз ни с$с допирнитп
точки. Може би ние ще имаме известни
спорове, може би, но не допускамз, че ще
си губимз времето вз безполезна пледоария
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м нападки. Дано не си губимз времето намраздно. Господа, и вашата подкрепа ще ни
б$сде ценна, защото и ние ще се стараемб,
както се грижимз за центзра на града тай
с&що да се грижимз и за покрайнините, за
ония страдущи варненски граждани, които
иматз нужда да имз се помогне.
Азз свзршвамз господа. ' Длзжа преди
да свзрша да благодаря и на предишното
постоянно прис&тствие вз лицето на ува~жаемия бившз кметз г. Бяновз за неговитт
хубави думи изказани тукз и като неговз
приемникз исказвамз му моята благодар
но сть. Ще се стараелгв, ще положимз ам
биция да надминемз миналото постоянно
прис&тствие вз добритт му дпла.
Завзршвамз като пожелаваме на всич
ки ползотворна дейность.
Дитамъ заседанието, (ржкоплескания),
Заседанието вдигнато въ 16 ч. и 45 м.
Накрая г. Н. Поповъ отъ името на групата на Демокр. Сговоръ депозира следната
.декларация:
Граяътъ има отъ тоя моментъ ново
кметство, което изхожда отъ партиите на
блока. Ние тримата обшин. съветници, пред
ставители на Демократ. Сговоръ, отъ свое
име и отъ името на партията искренно по
желаваме на новото кметство плодотворна
дейность. За доброто на града ще му дадемъ нашата подкрепа. Ние не можемъ да
«е увличаме въ безогледно пзртизанство и,
съзнавайки добре нашия дългъ, ше се ста.раемъ да бждемъ обективни и всякога на
страната на интересите на града, които
-упорито ше бранимъ отъ всвкакво посега
телство.
Блока получи доверието на избирате
лите за саоята вждаша дейность. за своята
на широко пропагандирана програма. Е
добре, избирателя днесъ е въ правото си
да очаква реализирането й. Ние, обшин.
съветници, държиме смътна за всички мъч
нотии и възможности, но избирателя държи
сметка повече за дадените му обещания и
за това е съ големи изисквания спрямо но
вата управа. Нека се над-вваме, че тя не ще
остааи гражданството разочаровано.
Много зависи отъ обшин. съветъ, осо
бено отъ управляюшата му часть. Но най
вече зависи отъ пост. присжтствие и Кмета,
който винаги е душата, импулсътъ на управ
лението. Властьта е голяма мощь, голяма
'сила, която дава на предприемчивите и сил
ните възможность за широко творчество.
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И най много зависи отъ гЬхъ самите дори
и въ най тежки времена и тъкмо тогава
чрезъ далото си да станатъ известни и по
читани, като заслужили дейци.
Градътъ има една установена стопанска
и благоустройствена политика и разумното
е и въ очакване сме да бжде тя енергично
следвана съ добритъ изменения, които биха
станали необходими. Върху нея еж работили
множество общински съвети и кметове, начиная отъ освобождението ни. Но тя бъше
съ особена енергия и системность очертана
и следвана презъ 8 год. управление на Де
мократическия Сговоръ, когато града полу
чи очевиденъ тласъкъ въ своето развитие.
И Българи и чужденци констатиратъ го
лемия му напредъкъ и го считатъ за евро
пейско градче и за летенъ културенъ центъръ. Той доби европейска известность съ
своето вече добре организирано летовиши,
на' което нашите съседи завиждагъ. Хубави
бани, хубаво казино, разширена и разхуба
вена морска градина, шосирани и павирани
улици, добре обзаведена курортна и рек
ламна служба, почти създадени автомобил
ни и отобусни съобщителни средства, и за
видна българска и европейска летовна
клиентела. Летовището създаде на града
целъ поминъкъ и доходи за общинската
каса. Удвоена и отърговена електрическа
централа, пълно електрическо осветление,
увеличенъ брой училища и то все хубави
и съ всички удобства, просторенъ лозовъ
разсадникъ, плодотворна и планомерна ло
зарска стопанска дейность, засилено лозар
ство, подкрепителна стена за избавяне край
ните квартали отъ наводнение, разхубавенъ
и опънатъ на километри обшественъ мор
ски брегъ ликвидирани въпроси за разда
дени на бездомници места, за дълговете
на общината къмъ държавата, за спорните
съ сжшата земи и пр. Ето ви и общинския
театъръ, завареиъ отъ насъ четири стени,
съ поникнали по техъ върби, днесъ той е
завършенъ и по своите качества ше бжде
вторъ въ България и гордость за култрна
Варна. Остава на новия кметъ, изхождашъ
отъ обществена среда кеято го започна, да
го открие
Имате готови проучвания за водоснаб
дяването на града, за кланицата, за новото
концесионно казино, имате родилния домъ,
засилена санитарна, ветернарна служба, по
жарно здание единствено следъ Софийско
то въ страната, реорганизирана и съ подбранъ персоналъ пожарна команда, задо-
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волително уредена финансова и счетоводна
служба и както въ нея, така и въ другитъ
служби, достатъчно опитни, честни и съ
цензъ служители. Щастливото комбинира
не нуждата отъ благоустройство съ нужда
та да се създава работа на безработните,
обезпечи доста време поминъка на работ
ници. еснафи и търговци. Имате и почти
спечеленъ источникъ за около 30 милиона
лева за благоустройствените нужди на града.
Имате нашето ДБЛО И онова на нашипредшественици, чрезъ което е изграденъ
успъхътъ на града. Въ него вие ше видите
полезната и твърдо установена политика
на града. Следвайте я, допълвайте я. Имате
ГОЛБМЪ просторъ и за нови и по нови ме
роприятия Всички управления иматъ грешки.
Избягвайте ония поне които виждаде у ваШИГБ предшественици, не ги повтаряйте и
не се оправдавайте съ ТБХЪ. ВСБКО ново
управление идва именно за да отиде по
напредъ отъ старото и да отговори на
изискванията на новото време. Иначе не
би имало прогресъ. Най лошата присжда
за ВСЕКИГО е да го обвинятъ че нишо старо
не е забравилъ и нишо ново не е научилъ!
Въ съгласие съ програмата Ви, въ очакване сме да се развие усилена дейность
за създаването на реаленъ бюджетъ, ико
номии, стабилитетъ на чиновничеството,

плодотворна дейность за благоустройството^
здравното, помичното и пр. развитие на
града.
Ето нашигв разбирания и нащитъ по
зиции въ съвета, имайте ги предъ видъ и>
разчитайте за доброто на града, на нашата
подкрепа.
Отъ Васъ, болшинството, зависи с п о 
койното и плодовито Ваше управление, отъ
Васъ зависи да бжде то веднага заличена
щомъ напустните властьта или да бжде
отделязано въ историята на града.
Завърйвайки нашата декларация, ние
още сега зовемъ новото кметство къмъ
енергична и плодотворна дейность за гра
да, тъй необходима особено днесъ въ тия
тежки времена на икономическа и духовна
криза. МЪЧНОТИИТЕ не еж малки, но тъкмо
при наличностьта на такива, се пробватъ
дейцитъ и партиигв и проличава тБХната
годность да управляватъ и творятъ.
Общин. съветници—Сговористи.
„МАМ-ЙЗ!

Н. Поповъ
П, Стояновъ
Ст. Савовъ

1^

Л. ТОНЕВЪ
Архитектъ и урбанистъ

ОУСТ
и гр. Варна.
(Продължение отъ брой 269)
Градоустройственото разширение не значи
само създаване планъ за регулация. Това требва
ла се предружава отъ една дълбоко проучена икономична програма за реализиране. Требва да
се търсятъ положителни и логични пжтища за ма
териалното му осилуряване.
Така, при извършване на благоустройствени
мероприятия, стойностьта на съседнигЪ имения се
силно увеличава. Значи, напълно естествено е щото
собствениците нмъ да участвуватъ въ реализира
нето на тези мероприятия. См-Ъта се (и се при
лага на западъ), че ако стойностьта на именията

се увеличи съ повече отъ 1 5 % , то собствениците
да заплатятъ на общината половинати отъ гЪзи
1 5 % . Но този процесъ е много по бавенъ—раз
така се по еждилища, администрации и др. Найрационалното и приложимо по настоящемъ въ по
добни случаи е, преди обявяването на градоустрой
ствения планъ, общината да закупи интересуващите
се места и терени. Така ще се предотврати сткулацията, и съответната печалба (при прода
ването сетне на тези терени), ще помогне мате
риално реализирането на плана, канализации и др..
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ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ХИГИЕНАТА.
1. При създаването на плана, сме се стараели,
щото парцелирането на квирталигЬ да осигури на
фасадигЪ и то дългите) добро изложение.
2. Покрайкитъ квартали да еж съ криви
улици, които да препяствуватъ (или поне да на-маляватъ) северния ветъръ.
3. Ширината на улицитв е отъ големо зна
чение за хигиената—особено за главните артерии,
гдето се предполага, че зданията ще еж по де
лата имъ дължина и съ по голе&га височина.
Ширината на улицата е функцията отъ
.жгъла, който тя склгочза съ мервдияяа и висо
чината на кжщитъ, които ще се построятъ отъ
двегв й страни.
За гол-вмит-в артерии, требва да има след
ното отношение между ширината имъ а височи
нната на кжщите, .
К — е — \!\
Н
Това е формулата
ориентация

до 2

за артерии съ добра

При мак. височина (отъ Партеръ и 3 етажа
Т. е. 7550 М. и покрива 45) ширината на ули
цата при добра ориент, е 30 М.
Понеже разнитъ големи артерии немагь ед
наква ориентация —- то и височината на позволе
ните постройки ще е различна не етапи; това
ще избегне монотоностьта, която се среща въ
нъкои големи градове.
За да се запази предвидената и определена
гжетога на населението за всека зона ще требва
да се проучи въ детайли отъ една страна:
Броя на етажитъ, които ся. позволени, а отъ
друга страна, процента на застроената часгь отъ
парцела. Този процентъ ще варира споредъ голъмината на парцела и ширината на съседната улица.
Така, споредъ приблизителните изчисления, които
съмъ пралилъ за Варна.
1. Постройките на големитъ артерии ще еж
по начинъ, че отношението на повърхнината имъ
къмъ тази на свободния парцелъ да е
5 = 0.22 до 0.30.
~5~

2. За другитЪ парцели
_ _$_ — 0.20 — 0.15, — 0.10
Този процентъ е още по точно определенъ
отъ повърхнината на парцела. Напримъръ за пар
целъ отъ 300 .кв. м. повърхнината на постройката
е */б д о */о о г ь т а я н а пярхела.
За парцелъ 500 кв. м. повърхнината на по
стройката е */7 отъ тая на парцела.
Постройките въ двора да еж. съ -/до
\'ю о т ъ
повърхнината на последния безъ да надминава
30 кв. м. и 2.80 височина и да еж групирани по
4 въ съседните жгли.
Редица други подобни мерки и правилници
еж необходими за да може съ що годе положи
телность да очакваме добри резултати. Не мис
лете, че това еж сухи теории, които иематъ фак
тическо положение—за насъ може би ние се виж
да ново и утопично—но на западъ и въ колонигЬ
(кждето лично съмъ го прилагалъ) отъ отдавна
вече на практика. Разбира се за големите и ста
ри градове—при които вековното положение сее
дълбоко отразило—това е досга мжчьо да се реа
лизира напълно и наведнажъ. . . но да не чакаме
щото злото да се вкорени, че поправянето му да
бжде трудно и скжпо!
ЦИРКУЛАЦИЯ
Въпроса за циркулацията тр-вбва да пред
ставлява тоже сюжетъ за дълбоки и точни из
числения и проучвания.
Размерите и формите на шосето, т%5и на
тротуарите, материалите отъ които еж построени,
всичко това е строга функция отъ положителни
данни, а не свободно и на сполука проучени!
Въ сжществующата часть, понеже всичко неможе да се корегира или разруши, прибягваме
до умерени мерки—примъръ съ връзката между
гаража и центгра създавайки една ПОСОКО На
движението.
Тръгваме на кръстопжтитъ съ спасителни
острови съ огледъ на главнитъ течения на цир
кулацията.
Тука се отнася въпроса за съобщението съ
трамвай и отобюси.
а) трамваи—преимущества и неудобства
б) отобюси—дебри страни — отговарящи по
вече на дн?ш>гата физиономия на града.
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Требва да се проучватъ и опитватъ линитть
съ отобюси, преди да се прилагатъ трамваи.
Разгледалъ сьмъ тоже въ общи линии, въп
росите за водоснабдяване, кгнализации, трети
ране на боклуците, осветление и отопление, мо
дерна кланица и разпределение на квартални хали.
Училищата еж отъ голема важность, защото
се касае за крехкия и »/увствителенъ организъмъ
на детето. Строга ориентация на зданието — хи
гиена—градина за игра, живопненость и др. еж
абсолютна необходимость. Входовете имъ еж на
второстепенни улици, та да се избегватъ нещастни
случаи отъ циркулацията. Всеко основно училище
требва да обслужва една повърхнина съ радиусъ,
иай-много отъ 500 метра, разбира се, разположе
нието требва така да е избрано, та обслужената
повърхность да не е разсечена отъ некоя оживела
и главна артерия.
Да се говори за благоустройството на града,
безъ да се засега околностите, би било абсурдъ
— особено за Варнг — тя, която е призована да
се издигне и прогресира като »Красивата чер
номорска курортна станция*, требва особено
да обърне внимание за уреждането на околности
те си — частно на източниците — и то по начинъ да се запазятъ естествената красота и характеръ — тихи малки крайбрежни плажове, увити
въ зеленина и чаръ, представляватъ материя за
истински гражи и извличане на грамадни резул
тати. Шша да се спирамъ на този въпросъ —
той самъ би требвало да е сложенъ на повече
сказки. Сжщото е и съ създаване на »СвОбодна
зона- отъ Варненското пристанище. Това би уси
лило чувствително импулса на търговската активность. Съ това нака предължаватъ да се занимаватъ съответнитъ специалисти, които така енер
гично го правятъ до сега.
Азъ ще привърша, че доста време Ви отнехъ. Помжчихъ се да дамъ мадко светлина вър
ху така жизнените градоустройствени въпроси,
които требва да ингересуватъ Варна повече отъ
всеки другъ градъ. — | Н е знамъ дали съмъ постигналъ отчасти желанието си.
Но това, което особено целя да ви изтъкна»
то е когато се говори за единъ градоустройственъ планъ, — за урбанизиране на единъ градъ
— то съвсемъ не значи единъ величественв
проекта и непосредствени и скжпи трансфор
мации.
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Не! — Това по скоро требва да е ржководена на естественото разширение. Свидетели смена постоянното строене и градене на периферия
та. — Вместо това да става по случайность —
вместо всеки 5—10 години да се правятъ нови
парцелации и създаваме единъ хаотиченъ планъ
отъ .кръпки" (а той ще е итъ кръпки, защото
ще е правенъ отъ различни хора, презъ разни
времена) да се изработи общъ планъ, на когото
броя на постройките порастне и формира нова
улица, то тя да представлява хармонична частьотъ ансамбъла на градътъ. — Въ противовестьсъ досегашните разширения, правени на посока
— единъ планъ би требвало да представлява
проектъ, добре резониранъ — показващъ главнитъ линии на една економическа систнма за разви
тие и на общинска, научна, хигиенична и артис
тична реконструкция — отнасяща се особено за
запазване живота на гражданите и на прнропнигЬ
източници и красоти !
Нека да не забравяме, че всичко което има
за цель да дезорганизира и угрози „ателието на
общестото" г. е. градътъ — постига едновремено
да изроди душата на този колективитетъ, да по
нижи неговата интелегентность, да разруши енер
гията и спжва прогреса му.
Затова ще свърша повтаряйки така изрази
телните думи на известния французинъ М-г Оезсопглгз:
. . . „че било егоизма или солидарностьта,
които диктуватъ, било хладнокръвния или социаленъ разеждъкъ, интересътъ или дългьтъ . . . .
нашето гражданско изискване и зовъ оставятъ ви
наги сжщитЪ: именно да не чуваме по никой
начина ва наса и около наса, болестьта, нито
грозотата и безредието, защото тпз с$с за
разителни и убийствени за самитп насз!!!
Край.

Варна
Печатница „Войниковъ*
Телеф. 502.

