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собгтвеногть
Има нъколко начини, чрезъ които общин
ската собственость се експлоатира. Те еж: 1) да
ване, подъ наемъ; 2) непосредственно отъ общи
ната; 3) концесия; и 4) чрезъ образуване на общин
ски стопанства.
* При експлоатация на общинска собственость
всъкога требва да се държи сметка за общественния интересъ. Изхождайки отъ това гледище
не се препоржчва експлоатацията на водоснабдя
ването, канализацията; осветлението и др. да се
извършва чрезъ концесия;' Това еж предприятия,
които костуватъ твърде скжпо на ония общини,
които еж;ги дали на частни предприемачи—кон
цесионери. Защото концесионерътъ гледа да извлъче по-големи печалби отъ предприятието. Не
говите интереси еж противоположни съ тия на
гражданигв. : *. :
,
Съ общината не е така. Нейните интереси
-— това еж интересигв на населението, което ще
задоволява. Ето защо на западъ, кждето общи
ните по една или друга причина, еж отдали на
концесионеръ известно общинско предприятие, отъ
общъ за гражданите интересъ, — днесъ плащатъ
големо обещетение на предприемача да откупятъ
предприятието и запазятъ гражданите огь експлоа
тация! У насъ водоснабдяването и канализацията
до сега не еж давани н а ; концесия. Чистенето и
осветлението на улицнтЪ трЪбва да става отъ
'общината.0 : • - • '•

:

ГТодъ наемъ могатъ да се давагь некон отъ
покритигЬ общински имоти, ако не могатъ и не
требва непостредствено да се експлоатирагь отъ
общината.
Въ последно време нарастнзлит-Ь обществе
ни и частно общински нужди калагатъ експлоа
тацията на известна общинска собственость да се
извършва чрезъ образуване на общински стопан
ства. Въ основата на техното ржвоводегво почива
стопанското начало: минимумъ разходи — максимумъ печалби, като се има предъ видъ реализи
рането и на известни обществени блага.—Чрезъ
такива общински стопанства успешно могатъ да
се експлоатирагь: водопроводите, канализацията,
електричеството, баните и др.
У насъ тия общински стопански предприятия
еж нови и едвамъ презъ 1928 година съ специаленъ законъ се узакониха. Първо такова пред
приятие въ България е: Варненското електрическо
стопанско предприятие, което за н-вколко само
години добре се организира, разшири и добре
преуспъва.
Задачитъ на тия' стопански предприятия еж:
да се занимаватъ съ производство или доставка
на блага и услуги, необходими да се задоволятъ
вуждигЬ било на общината, било на населението
(чл. 1 отъ .закона за общин. сгопан:ки пред
приятия"). Чрезъ техъ рационално се използува
общинската собственость, като приходитъ се при-
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веждагь въ нзвестность за подобрение и разши
рение на самото предприятие и най сетне услугата,
която се прави, чрезъ това предприятие, да бжде
евтина. По този начинъ нан-добре се служи на
обществения интересъ., •
,
Тия предприятия требва да се организирагь
и управлявагь така, че да могагь да покрнватъ*
всички разходи по тйхното издържане, лихвит-в и
необходимите погашения на вложения капяталъ и
да дадатъ въ границитв на обществения инте
ресъ, възможно най-голъмъ доходъ.
Въ Европа отдавна еж. учредени тия общин
ски стопански предприятия и сега иматъ свое минало и опить отъ които ние можемъ да учимъ
много нъща. Въ'„Прусия отъ 19 въкъ еж почнали
водопроводите и до 1807 год. почти всички гра
дове ек снабдени съ такива. Отъ 1828 год. еж.
почнати газовите предприятия и къмЪ 1908 год.
иматъ 90 такива общински предприятия. Отъ 1887
година електрическите* предприятия и къмъ 1908
година еж достигнали на 77 такива. Отъ 1885 г.
почва модерна канализация и къмъ 1908 г. има
вече 86 канализационни общински предприятия и
пр.. Въ Дания освенъ изброените до тукъ общин
ски стопанства, къмъ 1906 год. е имало и такива
на аптеки, хладилници, мелници на брой 41 об
щински стопанства.
Въ Италия положението на ©бщннекигв сто
пански предприятия се уреждагь съ законъ отъ
1903 година. Сега тамъ еж уредени общински
стопанства, чрезъ които се експлоатиратъ канали
зации. водопроводи, аптеки, сметь, общественнигв
бани н др.
Сжщото е въ Англия, Белгия и пр. Въ Брюкселъ, преди войната, бюджета на общината е билъ
около 30 милиона, лева, отъ които 2 1 . милиона
се добиватъ отъ експлоатацията на общинската
собственность.
Организирането на едно общинско стопанско
предприятие става отъ самата община по реше
ние на общинския съветъ, утвърдено отъ министра на вжтрешнитв работи и народното здраве
(чя. 3 отъ закона).
Министрътъ утвърждава това решение следъ
като се убеди отъ представеният* подробенъ тех
нически и финансовъ проекгь за ползата на фи
нансовата рационалность на проектираното пред
приятие.
«
..
Управлението на тия общински стопанства
става отъ самата о б щ и н а ч р е з ъ единъ
специаленъ съвегь, нареченъ „съвегъ за общин
ските стопански предприятия", въ който влизатъ
кмета или единъ отъ ПОМОЩНИЦИТЕ му, двама об
щински съветници, директора на предприятието и
началника на общинската финансова служба (чл.
7 отъ закона). Споредъ мене въ Варна требва

УХ::Стр.,Д

да се учредятъ, въ най-скоро време, две нови
общински стопанства — едно за водата и канала
И друго - ^ »Стопанство за курорта" (банитв,
морската градина, казиното и летния теагьръ).
По тозя начинъ тЪзи общински предприятия ще
се стопанисватъ най-добре, най-икономичноу ДОХО
ДИТЕ ИМЪ ще се увеличатъ, на време ще се събиратъ и постжпилитъ суми ще се употребяватъ
(чистия доходъ за техното поддържане и разши
рение) за сега града има нужда отъ вода. По
този само начинъ ще може да се разреши този
голъмъ; въпросъ, защото най-сетне ако има нужда
отъ заемъ „Стопанство, каиалъ и вода" ще бжде
и кредитоспособно за единъ такъвъ заемъ отъ
доходигв на което ще може да се изплаща, Сж
щото може да :се каже н за \ курортното стопан
ство",. което, ще -дава по-голъмъ ^доходъ на обг
:
щнната.
••^-•••••'и.-'.».-;--Ч
,;>г т ;••..';•.!•
П о к р а й положителната страна, а к о такива
общински стопанства не си нам-Ьрятъ майстора,
могатъ да се бюрократизиратъ, да се създаде въ
служителите имъ една психика, че гв еж ОТДЕЛ
НО и независимо учреждение и да прахосватъ добититъ отъ тъхъ средства за заплати и други
непроизводителни цели. За успеха на тия пред
приятия тр обва компетентносгь, моралъ, трудолю
бие, здравъ контролъ й едно високо гражданско
съзнание, че се служи на обществения интересъ
алфата и омегата на тия общински стопанства..

Брусевъ градски кметъ
::
.;;;.. , Варна _;-;,:;;:5;Благодаря отъ сърдце Вамъ и на В а р 
ненското гражданство, за любезнит-Ь при
ветствия и благопожелания, които ми отпра
вяте по случай днешния праздншеъ
••

ЦАРЬТЪ.

Тукъ Двореца Евксйноградъ
Негово Величество Царя
Варненци се чувствуватъ щастливи, че
празднуватъ 14 годишнината отъ възшедствието на Ваше Величество на Българския
престолъ и 24 годишнината отъ обявяване
Независимостьта на България. -•'><
'•
По този случай отъ мое и тЪхно име
поднасямъ на Ваше Величество най сърдечни
поздравления за дълъгъ и щастливъ животъ
и за Величието на България; '
ц
" "''"''
Кметъ: БРУСЕВЪ
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лотонаВорна и упровиий й
.'', кметуването на Панайотъ Кжрджкевъ

-"•На*-15 IX 1902 г. новоизбрания общински
съветъ въсьставъ: Панайотъ Кжрджиевъ, Тодоръ
Раевъ, Стефанъ Бабаджовъ, Зафиръ Зафировъ,
Даиянъ Перелинговъ, Тенчо Чирпанлиевъ. Георги
Антоновъ, Ивзвъ <Дамяновъ, Ивант» Вичевъ, А.
Фока, Д . . Ханджиоолу, Ст.:Юшенлийски, Хюсню
Налбантоглу,.; Юнузъ > х. Гафаровъ, X. X. Томасянъ
и Исм. Хасановъ е ималъ първото си заседание,
което е : било гьржественно по .поводъ идването
въ гр. Варна на 12 IX Н. И. Вие. Велики Князъ
Николай Николаевичъ, като представитель на
рускиятъ царь при Шипченскитъ тържества заедно
съ Н. Сиятелство Генералъ Гр. Игнатиевъ, неу
моримия деецъ за освобождението на България.
внновникъ за българската свобода и искренъ
доброжелатель на България. Въ това заседание
следъ молебена, съвегьтъ еудобрилъ постановле
нието на бившата тричленна комисия, съ което е
било решено да се преименува градската градина
Царь Освободитель, да се пригласи Гр. Игнатиевъ
за почетенъ гражданинъ и бюста на последния въ
естественна величина да се постави въ градската
градина.
На 16 IX е билъ избранъ за кметъ Панайотъ
Кжрджиевъ, а за негови помощници Тодоръ Раевъ
и Зафиръ Зафировъ. Въ протокола на съвета огь
18 IX с г. е вместенъ пълния текстъ на адреса,
който билъ* поднесенъ оть общ, сьвегь на Вели
кия Князъ. Текстътъ е следния:
В. И. В. 7 ...-,'
„Представителитъ на Варна, щастливи сме
оть страна на Варнен. гражданство, първи да Ви
приветствуваме въ свободна България съ „Добре
дошли".
Вие сгжпааге въ страната, гдето преди 25
години храбро се сражавахте за нейната свобода.
Сега, обкржженн съ останалитъ живи Ваши другари-сподвижници, всредъ насъ идвате да възбу
дите заслужена дань на почесть за загиналите
герои» които сложиха юнашкигЬ свои кости въ
вашигв поля и планини за изкупление на нашата
свобода. ••:• :•<. ••:•
•-• • ."••
При великия тоя моментъ, възкръсва въ па»
метьта на всички ни светия'ликъ на Царя Осво
бодителя, Александръ И, обкржженъ съ великигЬ
свои пълководци на чело съ славния главнокомандующъ Николай Николаевичъ, незабравимъ: отъ
нась, Вашъ родитель й плеадата ратници по без-

примерното въ историята дело на нашето осво
бождение.
Спомняме възторга, себепожертвуването, потоинтЬ братска руска кръвь и грамадите кости,
нздъ които изникна свободна България —• сега
така мждро водена въ пжтя на братството и не
разривно единство съ нашата освободителка отъ
нииецарегвуюшйя вашъ Августейши господорь Н
В. Фердинандъ I. Величественъ пгмятникъ е въз«
дигнатъ за винаги въ българскигЬ сърдца.
Но и на подножието на Стара планина, сви
детелка иа неимоверни жертви, въ сърдцето на
свободна България, въздигнатия шипченски божественъ хрзмъ-паметникъ, ще напомня въчио винов
ника на българската свобода. Заедно съ Ваше
Императорско Височесгво смирено се и ние покла
няме на свещенната техна память.
В. И. В., двадесеть и пегь годишнината на
славното тържество
на
руското
оржжие въ шипчевскигЬ височини, възбужда
въ душигЬ на езободнитъ българи чувства неиз
разими. Всредъ нгсъ еж живите герои, виновни
ците на нашето освобождение. Благоговеем* предъ
Ваше лице. Вечна наша признателность на руския
братски народъ.
Слава и свещенна паиять из О. Б. Поч. Царь
Освободитель Александръ II. Да живее нашия
покровитель Веер. Импцр Николай II. Да живее
руския братски народъ.
Живейте Ваше Имп. Височесгво".
Огъ протокола съ дата 13. II. 1903 г. се
вижда, че Варн. Окр. Съвегь е гласувалъ 5,000
лева помощь на Варн. Град. Община за поставяне
бюста на Н. С. Графъ Игнатиевъ, като е молнлъ
да се назначи комисия за опредъляне место и да
се произведе конкурсъ. Назначена била комисия
въ съставъ: Стефанъ Бабаджовъ, Дим. Перелин
говъ, нка техн. отделение, окр. инженеръ, дър
жавния архитектъ и члена ня пост. комисия.
На 22 IX 1902 г. е било решено да се
сключи заемъ отъ"Б. Н. Банка 160,000 лв. на
28. IX. е билъ упълномощенъ кмета и общински
съветникъ да заминатъ въ София за сключване на
заема, но не билъ сключеиъ тоя заемъ. На 17.11
1903 г. е било решено да се сключи едннъ милионенъ заемъ при особеното мнение само на общ.
съветникъ Дамянъ Перелинговъ, който е настоявалъ- заема да бжде 2 милиона, за да послужи
за отчуждаване на сгради по регулация съ огледъ
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с. Звездица и отъ северъ — Варненското'езеро
подготовка условия за канализация и водоснабдя
и отъ югъ—„Пашадереси" и „Пазарлж-дереси".
ване на града.
Заслужава да се отбелЪжатъ н следнйгЬ све»
Заслужава ;да се споменатъ следнигв^ грижи
' дения: .
'. •л-,':,::-'--:?
'-> -:.'-. - ••.' . 5
за благоустрояване на града.
На 9. ХЦ. 1902 ;год! кметската заплата отъ
Отъ протолола съ дата 25 IX 1902 год, се
вижда, че били приети 2454 л. метра , тротоари,,,,,. 5 0 0 лв. била намалена на 350 лв., а тая на по
мощниците по 200 лв.
за които било решено нужднитъ суми да се събератъ.отъ собствениците на имоти по ул. Прес-т
; На 26: IX. 1902 г. е билъ удобренъ пра
лавска и Мусаллата.
;
вилника за кафе-шантаните, а на 19. XII,- с.; год.
На 10 I 1903 г. било решено да се назначи
било решено да се затворягь сжществующвл-Ь въ
комисия за проучване по кой начинъ може да се
града 5 кафешантани. . Г .
; ,г и] '•; ' Г
канализира реката Девня, като се има. предвидъ,
Продаването на месосе позволявало само въ
че каналите, които се вливзтъ въ дерето оставатъ
опредълени мъста съ специално решение огь'
на сухо поради пресушаване < на водата, то да
съвета (протоколъ 18. XII. 1902- г;).'..••.:••. •-••т. .;••
може: да се урегулира при положението на новото
На 17. VII. 1902 г. била назначена комисия,
пристанище.
която да прегледа свободните места въ града за
На 17 IV 1903 г; било решено да се при
градско детско игрище по поводъ едно окржжно
бере въ главния каналъ водата, находища се въ
огь М-вото на Просвещението отъ 23.1. 1903 г.
м. „Кочмаръ дере", следъ което да се направягь
На 9. XII. 1902 г. Антонъ Страшимировъ е
чешми въ Новата циганска махала и ул. „Анг.
искалъ
да му се отпусне помощь за да приготви
Кжнчевъ". Въ новата циганска махала живъели
и
представи
презъ 1903 г. на български и френ
400 семейства, а е нЪмало нито една чешма.
ски
ржкописъ
— описание и пжтеводннкъ на
На 8 VII с. г. е билъ удобренъ търга за
българския
черноморски
брегъ отъ Созополъ до
докарване изворна вода отъ новопрокарания каналъ
Калиакра
съ
сто
снимки,
преимуществено пейсажй
до моста при „Гроздъ"
и
забележителности
отъ
Варна
и Бургасъ, но тая
На 13 XI 1902 год. по предложение на общ.
помощь не му била отпусната по немане средства,
съветникъ Дам. Перелннговъ се решило да се
ако и да била призната цельта за похвална.
състави подробенъ инвентаръ на всички движими
Въ общественигв трапезарии презъ 1902 г.
и недвижими имоти на общината, който да се
еж
се
хранили дневно 80 питомци (протоколъ
води за напредъ най-точно.
27.
IX.
1902 г.). . . . . . .
Огь протокола съ дата 17 II 1903 год. е
видно, че Варненската община е имала покрити
Градските фенери еж биле 900 (протоколъ
имоти за 467,000 лв., непокрити за 3,030,000 лв.
11, XII. 1902 год.). Годишниятъ наемъ, който се
инв. имущество за 78,995 лв. или всичко оценени
получавалъ отъ морските бани е билъ 7222 лв.,
имоти за 3,575,995 лв. при общински дългъ
отъ бюфета въ приморската градина
901, лв.,
959,484 лв.
а отъ бюфета на град. градина „Царь Освободи?
Общинската гора е възлизала по измерва
тель* за три години наемътъ е билъ 3900 лв.
нето на 35,250 декара съ следните граници (обо
(протоколъ 26. III. 1903 г.).
значени въ протокола отъ 7 VI 1903 год.) отъ
На 25. VII. |9ОЗ г. кмета Пан. Кжрджиевъ
изтокъ — Черно-море и ; нивигв на с. Галата,
си е далъ оставката и вместо него е избранъ
отъ западъ — „Алмалж-кулакъ" и нивите на
Д. Перелинговъ.
" •*
'••'-•' п
•
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-

« * ^

Хубава беше инициативата, Варненската гр;
община да вземе участие въ Българския павилионъ
на Виенския Есененъ панаиръ и да рекламира
града ни.
Рекламата беше много сполучлива и даде
отлични резултати. Не искамъ да кажа, че нймаше
грешки и критика, яо при това не требва да се
забравятъ обстоятелствата, които допринесоха за
допущането на известни грешки, а именно, че
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нашиятъ курортъ по тоя начинъ се рекламира за
първи пжть, че общината:разполага съ оскждни
средства и че Министерството на Земледълието
не ни беше информирало съ- какво и%сто ще
разполагаме и колко големъ е нашиягъ павилионъ.
Не по-малко важна отъ пропагандата за града
ни чрезъ нашия павилионъ, бе и пропагандата,
която се направи за Варна и извънъ панаира.
Влезе се въ непосредственъ контакгь съ Виенски
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зкурналисти,.били въ Варна, и като резултатъ отъ
тия! срещи изъ виенските вестници се появиха
няколко хубави статии за,, ..Царицата, на Черно
^.Р?"'..'-'-"-'-':-/".:. *'••-:•'"".•--•"'•'",

',".'?:•'':>"'"..'?"•

;.'•>

..,,'.: А и. поуките отъ участието ни в ъ , виенския
ланаиръ за начина на рекламирането, за жилищния
и редъ други въпроси еж големи, и го оправдаха
шпълно.
.. . , ,.,..;•»..'
.,
Но тия, които се отзоватъ на рекламите ни
•и посетятъ Варна, требва да рстанатъ доволни
<>тъ;нашия курортенъ градъ. И то не 'само огь
неговата хубость, но и огь организацията и по
рядките, на курорта ни,
... Ето изгичагъ,последните дни на курортния
<сезоиъ 1932 г. Времето е все: тъй хубаво, обаче,
курортисти вече почти н-вма, всичко е утихнало
и курортнигв заведения се закриватъ едно следъ
друго. Всичко свързано съ курорта заспива за
да се пробуди на пролеть пакъ, но не и курорт
ното бюро. Докато, то презъ лътото е само въ
^услуга на л-Ътовницигв и не може да се занимава
съ никаква организационна работа, сега следъ
сезона почва неговия организационенъ пернодъ.
'Не требва да се губи ни минута,'за да не ни
„изненада л-Ьтого неподготвени и ни принуди да
вземеме инпровизирана мерки по уредбата на
курорта и неговото рекламиране, които обикно•венно еж безсистемни и само пакостятъ.
Разбира се, че съ единъ замахъ не е възздожно да бждатъ премахнати всичките неджзи и
грешки на курорта ни, още по-вече, че голяма
часть отъ гьхъ не лежагь въ курортното бюро.
Т о требва, обаче, да има авторитета и положи
^всички усилия за тъжното премахване.
Главнигв точки отъ организационната дейность на курортното бюро презъ настъпващия
: зименъ сезонъ требва да бждатъ:
••-.' 1. Приключване сезона 1932 год.
Най-напредъ, разбира се, требва да се лик
видира съ сезона 1932 год., като се приключи
•статистиката, подреди кореспонденцията, сортиратъ
вестниците (мъстви и чужди) въ които еж. излъзли
-статии за Варна, проучатъ всички постжпили пиеменни оплаквания и препоржки и въ единъ обширенъ.. докладъ за сезона се подчертае, всичко
онова, което требва да служи за поука и онова,
;«оето требва, да се корегира.
2. Вжтрешна организация.. .
Що се отнася до вжтрешните служби и ор
ганизация, то те тръбва да се реорганизирагь и
рационализиратъ, за да могатъ да функционирагь
«по-добре. За отделите: финансовъ, информацион«но-паспортенъ, полицейски, гражд. полиция, ста
тистика, адмйнисгратизенъ, требва още* отъ сега

Брой 289

да се предвиди приблизително какъвъ персоналъ
й съ каква подготовка ще е нуженъ, за да не
бждатъ назначавани неподготвени или неподходящи
лица,, конто само спъватъ работата на бюрото.
Не требва да се забравя, че и най-добрата про
грама и най-добрата организация безь достатъчно
и добри работници пропада. Тукъ му е местото
да поздравимъ хубавата инициатива за обособя
ване на морските бани, цветните градини и ку
рортното бюро въ самостоятелно стопанство. Нека
се надяваме, че тая мЪрка ще даде единъ силенъ
тласъкъ въ жавота на курортното стопанство.
3. Жилищенъ въпросъ. •
Той сжщо требва да бжде разрешенъ още
презъ зимата. Капитално е неговото значение за
нашия курортъ." Презъ м. февруарий 1933 год.
требва да се събератъ адреситъ на лицата, които
ще даватъ стаи подъ наемъ презъ летото. Квар
тирите, следъ като бждатъ проверени отъ курорт
ното бюро ще се систематизиратъ и впишатъ въ
една специална за тая цель картотека. Всъка
квартира ще има своя карта съ най-подробни
сведения за удобствата и цената. Безъ съмнение,
че въвеждането на тая нова система ще създаде
гол*ма работа на курортното бюро, но само пър
вата година. Презъ лътото по тия карти ще става
разпределението на л-Ьтовницигв. Частните посред
ници ще станатъ излишни при настаняване летов
ниците. Подробности и формуляри по тая служба
лежагь въ курортното бюро и вървамъ, че то
въ най-скоро време ще пристжпи къмъ работа.
По тоя начинъ еж организирани жилищните бюра
въ повечето европейски курорти.
4. Полицейски и други формалности.
Кой отъ насъ ие е ималъ случай да чуе
какъ чужденците се оплаквагь отъ многото фор
малности и дълги процедури у насъ. И въпреки,
че вече много години това ни е известно, до сега
не еж направени никакви значителни улеснения.
Дългъ на курортното бюро е да вземе инициати
вата и чрезъ общината се потруди да бждатъ
опростени до минимумъ всички формалности. Ако
ли това е невъзможно, то полицейско-паспортната
служба въ курортното бюро така тр-вбва да се
подреди, че всичките формалности да бждатъ из
вършени гладко и бързо отъ самите чиновници
и въ никой случай да Ие ставагь достояние на
чужденците. ГолЪма тръшна е да се обяснява на
летовника, защо се е забавилъ паспорта му, кжде
И какво има да се извършва съ него.
5. Представителство в ъ Виена.
Една отъ задачите при тазгодишното рекла
миране на града ни въ Виена б ъ и воденето пре-
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говори за безплатно представителство на курорта
ни въ Виена и Австрия.
** "
Въ резултатъ на воденит-в устни преговори
съ Първо Дун. Параходно Дружество въ Виена,
то ни направи писменно предложение и е готово
да поеме представителството и рекламирането на
Варна въ Виена й Австрия. Таковз едно предло
жение мисля, че има и отъ Прага. Курортното
бюро требва да влезе въ връзка съ тия представатели и ги обяви за официални такива. Чрезъ
тъхь се открива нова фаза за рекламирането на
Варна' и се дава възможность на евтина и широка
пропаганда за нашия курортъ. Не по-малко ще
ни бждатъ ценни и съветигЬ на П. Д. П.. Д-во
относно печатането на проспекти и плакати за
Варна. Въ това отношение дружеството има дъл
гогодишна опитность, а за да се убедимъ въ това,
достатъчно е да прелнстимъ нъколко отъ неговигЬ проспекти.
6. Реклама и пропаганда.
Не, е върно това, което твърдятъ нъь.ои, че
градътъ ни е достатъчно рекламиранъ, особено
въ Полша. Рекламата не е никога достатъчна. Тя
требва да се подновява и усилва' всека година.
Не требва да се забравятъ конкурентите на нашия
градъ. Те не щадятъ средства и въ повечето
европейски центрове еж открили свои пжтни бюра
и непрекъснато рекламирагь своите курорти. Ако

ние замълчимъ въ скоро време ще бждатъ аабравенн прел*стигв и ценнигв качества на "^Ца
рицата на Черно море и . Въ Виена има пжткв
бюра на: Германия, Чехия, Унгария, Полша, Ита
лия, Франция, СевернигБ държави, Русия, 'Юго
славия, Румъния, Холандия, Белгия, Америка, Ка^нада и Швейцария.
•* • !
Варненската община не може и да помисли.
за рекламирането на курорта, чрезъ платени обяв
ления и други скжпи видове реклами, защото за
това еж необходими грамадни суми, съ каквитовъ днешната нечувана финансова стагнация, тя не*
разполага. Обаче, единъ скроменъ рекламенъ материалъ е необходимъ и требва да се подържа.
За международни Изложби, рекламни бюра, па
наири и за нашите официални представителства
ни еж нуждни художествени снимки (40/60 въ.
рамки съ стъкла и снабдени съ надписи) отъ ху
бави и характерни за Варна сюжети, красиви пла
кати и проспекти, поне два вида. Европейските.
курорти, обаче, освенъ сь неизбежните снимки,
плакати и проспекти си служатъ и съ редъ друга
скжпи реклами, която ние не можемъ да си поз
волиш». Снимките, проспектите и плакатитв тръбв»
да бждатъ готови още презъ м. февруарий и да
бждатъ разпратени изъ чужбина. Колкото по-раносе започне съ рекламирането иа сезона 1933 г.
толкова по-успъшна ще бжде рекламата.
-

'

•
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ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
-

Заседание на 13 IX 1932 г..

Заседанието се откри отъ г. Кмета А. Брусевъ
въ 4.30 часа после обЪдъ.
Присжтствуваха всички общински съветници.
Станчо Савовъ—Г-да съветници —Нашиятъ
общински съветъ се обърна нЪщо като Обществото
на Народите — говори се за свътовната политика,
за тая за С. Русия, Манджурия и др. и право да
Ви кажа ние не сме за тукъ, гдето се разрешаватъ
тия свътовни въпроси — Ямстердамъ и пр.
Имаше ли нужда отъ всичко това, тъй като
намъ предстои да разгледаме и се занимаемъ съ
единъ обикновенъ общински бюджетъ възлизащъ
на 60—-70 милиона лева.
Предъ менъ еж бюджетите за 1919 и 1920 г.
които еж разгледани и приети за 5—6 заседания,
а сега дебатираме повече отъ 15 дни.
<.-. Намъ предстои да се произнесемъ за всички
приходи и разходи за да можемъ да дадемъ на
варненското гражданство единъ сносенъ и лесно
поносимъ бюджетъ. Говореше се отъ л-вво, че
нищо не било направено за града, това е безумие,
демагогия—лжжа. Градътъ благодарение ТОЛ-БМИГБ
грижи, които СЖ се полагали и полагатъ е дсбилъ
видъ на европейски градъ, което се признава отъ

чужденците.
•
'.-..'.•.
По отношение на крайните квартали е на
правено Всичко което е било възможно.и азъ с е
чудя какъ може да се демагогствува съ това —
Какво бе направено отъ комунистите за крайните.
квартали, когато управляваха общината—обсолютнонищо.
Ние най напредъ трЪбва да се спремъ на
ония големи въпроси, които ншво интересувате и?
съвета и варненското гражданство.
Канализацията — ето едно д/ело за което е
дадено твърде много и иска още много,, благода
рение голъмия нарасте на града. Требва да се нам-ерятъ
средства за окончателното му привършване.
• : Втори тъй важенъ въпросъ е* водоснабдява
нето, което е започнато при едно население отъ
около 40,000 жители, но града нарастна и налич
ната вода - стана недостатъчна; и нуждата отъ та
кава стана належаща и въ това, отношение се ра
боти много, вода има въ изобилие, но средства
тшпеватъ за докарването й. Г-нъ Янковъ каза, чег
не -можемъ да реализираме политиката сиу защото
сме нъмали пари. .Кое предприятие е започнато съ
пари? Пари ще се нам-врятъи вода ще имаме въ
изобилие. ._
,1
,,"
Не требва да се отчайваме г'.'Общ." съветници
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•а требва да помислимъ сериозно отгде можемъ да
\кам%римъ пари. При това положение, при* коетй'
•се намира нашия бюджетопроектъ,- ние требва^да
<ъберемъ приходите му игихвърлимъ въ работа.
Главните ресурси еж: градинитъу баните й.
щората. На гората требва да се обърне по големо
внимание и тогава биха се удвоили приходите й,
като експлоатирането й става не отъ комисарството;
което споредъ менъ може да бжде закрито, а отъ
самата община, като за това се натовари единъ
отъ п. кметове, който ще отговаря предъ насъ и
«гражданството.
,. , --. -, , ;
.,. По отношение на морските бани, азъ 'съмъ
чна мнение да ги отдадемъ подъ наемъ и по такъвъ
начинъ ние ще видимъ въ касата на общината;
като чистъ приходъ ЛЧг —1,800,000 лв. капиталъ,
който ;може да ни служи за създаване други ра
боти—нови начала.
... ,;.. ...
; .Летния общински театъръ е съвсемъ занемаренъ, тая година не е далъ никакъвъ приходъ,
•когато можеше да се даде. подъ наемъ за кине•матографъ, концерти и др; и при такъвъ : случа^
ето ви едно перо отъ около сто хиляди лева НаЙМаЛКО. ;~.

г,.

.:'.:,•

.-;.

д

;;}:. - По отношение на друтитв § § азъ нъма да се
апусщамъ, защото се говори много по техъ, азъ
»си запазвамъ правото да говоря при разглеждането
бюджетопроекта на второ четене."
"~ Лзъ нахвърлямъ горните възгледи, който да
се иматъ предъ видъ при разглеждане на бюдже
т а отъ бюджетарната комисия.
""• ""••''• •
Заседание на 14 IX 1932 г.
Заседанието се откри въ 430 ч. после об-вдъ
отъ г. кмета Л. Брусевъ.
" Присжтствуваха всички общ. съветници.
Д-ръ Н. Неновъ — йзъ н-вма да правя дълъгъуводъ, а ще мина направо къмъ бюджето
проекта, а именно къмъ санитарното отделение по
което обещахъ да говоря. Съ всички ;детайли и
твърде обстойно г. Д-ръ Неновъ засегна здравната
станция на града и политиката, която води общи
ната и начерта необходимата здравна политика.
Той се спрЪ върху злополуките въ предприятията
и марките на общината противъ ГБХЪ. Говори
върху нощния трудъ, върху общественигЬ осигу
ровки, жилищния въпросъ, необходимата борба съ
заразните болести — туберкулозата и маларията
и подкрепата на общинската управа за борба съ
торните опасни за града и гражданството болести:
Г-нъ Д-ръ Неновъ обстойно се спре върху
проституцията и алкохолизма като социално зло.
Належащата нужда отъ детски ясли и домове
«и организиране на санитарната служба.
Анастасъ Петровъ — г. г. общински съвет
ници, на менъ се падна случая да говоря, когато
вие сте тъй много изморени. Лзъ взехъ думата,
-следъ като говориха почти всички съветници, из
казаха се какво требва да се направи, оба-че ние заставаме на базата, какво може да се
«направи Цза това, азъ ще говоря само за бюджета.
Предлагания бюджетопроектъ азъ ще нарека,
ч е н е е реапенъ, но е изкренъ за да може да се
-доближи до реалния. Солидаризирамъ се напълно
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за създаването на нови стопанства, а комисарството
по прехраната се закрие, като ржководенето. се
^възложи на
единъ отъ помощникъ кметовете. *
, " Ние с м е на почвата на реалното-възможното.
Въ заключение г. Лн. Петровъ каза, че е за
едно , реорганизиране на. финансовото отдъление,
като се раздали на счетоводно и облагателно и се
опростотвори счетоводството, като се съкратягь и
нвкои служби. *•-"
-'.--" • ;-•
Ч •'
'"'' Христо Мирски — Изхождамъ отъ партия,
която" има представители въ п. приежтетвие? Ще
гласуваме за'бюджета и ще съдействуваме въ
бюджетарната комисия за известни корекции.
.;
г
' Панайотъ Панайотовъ — изморенъ съмъ
и не мога да говоря тая вечерь.
..-,'.
Кмета А. Брусевъ — Понеже г. Панайотовъ
отказза.да вземе думата, азъ приключвамъ Деба
тите и преди да сложа бюджетопроекта на гласу
ване дпъженъ съмъ да-отговоря.—Отъ критиките.
които ни се,направиха ще си-вземемъ бележка.
Ще следва да бждемъ по идейни по отношение
на крупните мероприятия, каквито еж: вода, каналъ^
повдигане лозарството, общинска баня и пр.
>;
Ще сложимъ" за' ликвидиране на комисар
ството и ще създадемъ нови. стопанства, за водата
и канала, градините, гората и разсадника, курор
та, баните и казиното. И по този начинъ.ще,бждемъ
отървани отъ службогонския тормозъ.
П е т ъ р ъ Стояновъ — Прочете декларация
въ която групата на демокр. сговоръ предъ видъ
на създаденитъ условия при което би могло да се
гласува бюджета и риска за неговото негласуване
предлага:
'
1) Закриване на комисарството и използуване
гората и градините направо отъ общината.
2) Отделяне въ общ. стопанства на ония ре
сори, които кмета предложи.
3) Предвиждане чувствителни суми за безра
ботни.
4) Намаление чиновниците и закриване на
надничарскитв служби следъ което обяви, че ще
гласува бюджета.
Антонъ Янковъ — Отъ името на 5 думи
демократи заявявамъ, че ще гласуваме бюджета,
поради тоза, че нашите искания се възприематъ.
Аврамъ Гачевъ — Понеже всички се обе
динявате и ще гласувате за бюджеть, който е легналъ ВСЕЦ-БЛО на трудящото варненско гражданство,
ние нъма да гласуваме такъвъ бюджеть.
Даденъ на гласуване бюджета се прие съ 17
души „ за " и 7 , противъ".
Избра се следнята бюджетарна комисия:
Христо Мирски, Жеко Желябовъ, Стефанъ М.
Пешевъ, Драгой Ненковъ, Христо Теохаровъ, Янтонъ Янковъ, Петъръ Стояновъ, Аврамъ П. Гачевъ,
Димитъръ Янакиевъ.
-Заседанието се закри въ 9 часа. като се зак
ри и извънредната сесия.
•

Варна
Печатница .Войниковъ'
Телеф. 502.

Брой 289

„

^ Варненски общински аестникъ

Стр- 8

Постъпления ;въ^ Варненския Знароденъ, музей:[
за врене отъ 1 януарий до 30 септемврнй т. г.
От5 Варна. Т. Ивановъ — мраморенъ
берелефъ съ надписъ; Ап. Георгиевъ ,—старъ пишовъ; П. Чемеджиевъ —- 3 монети:
Одиситонъ, византийска и старобългарска;
Д. Тачева — бронзова плоча съ фигура;
Ж . Николовъ — 2 бронзови монети; Ст.
Петровъ — мраморенъ берелефъ, „погре->
бално угошение" съ нядписъ, среб. монета
— Комодъ; Ст. Врачевъ —• металическа
иконка; К. Паница — прокламация отъ
1913 год.; Ив., Златаровъ — карикатурна
картина; Ав. П. Гачевъ — книга «Габров
ското училише"; П. Иовчевъ — пишовъ;
Хр. Недевъ — медна визант. монета; Ив.
Стояновъ — 2 бронз, монети: Одессосъ й
Ннхиало; М. Янкова— медна визит, монета;
Кр. Савовъ : — з а римска; Д. С Райковъ
— среб. рим. монета и кръш. медалионъ;
В. Табаковъ — кремаклия пишовъ; Д. X.
Стефановъ —- старохристиянски надгробенъ
паметникъ й глинена лампичка (счупена);
Ст. Марковъ — тракийски конникъ; Д.
Стефановъ — глинена вазичка, тур. надгр.
паметникъ и глинена плоча съ надписъ;
П. Цанковъ — 2 надгробни камъка; Г. Христодуловъ — фотография на последния
гръцки митрополитъ Полкарпа; П Атана
сова — кама и свътилникъ; Т. Нанковъ—•
рапиръ, сатъръ за ръзане тютюнъ и икона;
Д- Михаиловъ — глинена лампичка; Хр.
Ивановъ — бронз, монета Филипъ Маке
донски; Л. Тодорова — сжшо Импер. Антонинъ; Ил. Ивановъ — 2 мед. визан. мо
нети; Б. Пировски — среб. рим. монета; К.
Маринянъ — стара фотография на приста
нището;^. Петковъ — бронз. рим. монета;
Ив. Ашева — меденъ саханъ съ арменски
надписъ; Г. Ноевъ — 4 старинни ножици;
Г. Бегажевъ — 3 монети; Г. Златевъ —•
2 монети; Юр. Станевъ — 36 разни монети;
П. Георгиевъ — бронзовъ. медалъ; М. П;
Казаковъ — една златна авсур. и мед. ви
зан. монети; Ст. В. Поповъ и Ив. Ковачевъ
;
— разни мраморни и глинени предмети; Г.
Давидовъ — мед. визит. монета; Т. Никовъ
— три монети; Ив. В а с и л е в ъ — бронзова
монета Одессосъ; Петрана Костова — фал
шива оловена монета Алек. Македонски;
Г. Чолаковъ — 2 амфори; Р. Михаиловъ—
христиански капителъ; К. Паркамски —•
плочка, медно украшение, фрагменти отъ
амфори; К. Кръстевъ — надгробенъ бере
лефъ; Н. Николовъ—бронз, монета Одесосъ;
Д. ЖелЪзковъ—3 брон. монети; О. Салимовъ—бронз, монета Одессоъ; К. Паркам

ски —- бронзовъ чукъ; глинена лампичка»
гърйе; Г. Чаушевъ—-бронз, монета Марцианополъ; Началника на технич. дирекция—т
фрагменти тиганче, канче отъ бронзъ. с ъ
украшения. София — Свещ. Ст. Поповъ^
слав. евангелче съ автографа на Архиепис
копа Иосйфа Соколски. Трзне. К. С.ДжамЬазовъ—среб. герданъ съ 7 камъка, чифтъсреб. павти. 3 темелена сребърни, но п о 
златени, среб. темеленъ, 2 дискообразни
темелена съ сребър. сърмени украшения,.
"позлатенъ шийникъ, сребъренъ шийникъ,
2 с р е б . ушника, чифтъ обици съ лервенн
камъни, сребърно копче, 2 среб. пръстена,
ушникъ, 4 среб. верижки, обица съ камъкъ»
въдица съ верижка, сребърно украшение,
ушникъ. Шулгенв Ж. Хашломова'— хурка,
Т, Карадякова '— разни' книги. Аджемлеря
Ю. Атанасовъ—мед. визан. монета, Д. Константиновъ — сжшо римска, Г. Петровъ —
шьомпълъ (харбие), Т. Стефановъ—глинено
гърненце и 2 мед. рим. монети, А. Сотировъ—мед. рим. монета, Кр. Димитровъ—
сжшо, Я. Киряковъ—сжшо визант., А. Маслевъ—мед. ст. бълг. монета, Кр. Димитровъ
•— сжшо (фрагментъ), А. Маслевъ—меденъ
пръстенъ, Д. Ламбовъ — в и з а н . монета,
Обшин. кметъ — 3 стъкленици, брадва, Д.
Я. Качаковъ—• шпори, мед. пръстенъ, Г.
Константиновъ — медна рим. монета, . Ат.
Яневъ — желъзна стр-вла, Д. С. Димовъ —медна рим. монета, Ив.Д. Атилковъ — мед.
визан., Г. Т. Апостоловъ — мед. римска, З.
Панайотова—алуминиевъ медалъ, Т. Сте
фановъ—глинена лампичка, Ат. Ив. Яневъ
—2 рим. и 1 испанска монети, Н. Кръстевъ
—старъ желъз. инструментъ, В. Димитровъ—- стръла" и рим. монета, Д. Стаменовъ —
мед. монета. 7". Пазарджикб. К. Н. Христовичъ—-мед. рим. монета. Самоковб. СотиръКодевъ—сжшо. Русларз. Ил Г. Караджовъ
—- 3 мед. монети, Енчевъ у-ль — гърне и
разни вкаменълости. Дервента. П. Момчиловъ визан, среб. монета. Коджа Душнз3. В. Никовъ сжшо рим. бронзова, кщментово. Я. Пеневъ—гемма съ изображение;Кестиричз. Ив. Сжбевъ—бронз, монета Мар~
цианополъ й мед. визант. Ени-кьой: Ив.
Милевъ—милиаренъ камъкъ съ надписъ^
ТаптвКб. Хр. Василевъ— бронз, монета Марцианополъ. Орта-кьой. Гл. учитель — рим.
монета. Археологическото дружество и в а р 
ненския народенъ музей благодарятъ на
дарителите.

