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ИЗДАВА

ВАРНЕНСКАТА

ГРАДСКА

ОБЩИНА

Излиза всЪкм летъкъ
Абонаменгъ:
За година . . . .
55 лв.
За 6 месеца . . . .
30 лв.
Б р о я 1 лв.

Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
кметството — Варна

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. сант
търговски по споразумение..

Редакцията: Общинското управление, секретарията.

Броя 1 лв.

Това направление вз общинската финан
Вз общинските бюджети обикновено
сова
политика илга вече доста привзрженици
най-характеренз и главена източника на
и
си
пробива
бзрзо и сшуренз п$сть. То вече
средства с$с публично-правните приходи:
р&ководи
много
правници вз же
налозитп> и фериите. 1е илгатз по настоя- ланието ил1з даобщински
облекчатз положението на
щемз централно лгесто вз приходната часть бюджета. Виждалге едно следз друго общи
на вспзки бюджета. Статистическите данни,ните да образуватз стопански предприятия,
колкото ги има по взпроса, даватз най-ка които осее из своята прека близка задача:
тегорични доказателства. Рпдко ще се на да подобрятз и развиятз дадена служба,
мери община, чийто бюджета да се питае илштз и по-далечна—да я направятз прихо
доносна. Такзвз примера илгалге сз Габров
главно ота частно-правни приходи. Особено ската
община, която отдели своя покритз
напоследзка, са силното спадане на наеми^ пазарз, отз който получава вече голелш и
т/ь: за непокритите полски илюти, намале сигурни доходи. Отз такова естество е и на
ни сз неколко закона подз редз, а за по
шето общинско курортно стопанство сз ба
ните,
казиното, бюфетите и пр. Илга и други
критите—вследствие условията на живота,
много
прилтри, но не е нуждно техното
тези родз приходи налгаляха до лшнилгулгз
изтзкване,
защото п$стя на стопанските
и целия разходена бюджета остава да тежи
предприятия е ясно трасирана и отз закона
взрху приходите ота данзчно естество.
и отз общините, които ги сзздаватз.
А известно е, че особенно вз времена на
Така се очертава вече вз нови хоризон
криза, като настоящата, колко тежко се изти
структурата
на общинския бюджета:
дзржа такава бюджета и колко необикно
главната тяжесть на разходния бюджета да
вено е да не свврши сз дефицитз. Това по
роди стремлението у всички добре осветлени се понесе отз частно-правните приходи, които
по тези взпроси, да тзрсятз начини и сред сз&: по-сигурни и по-лесно сзбираелш. Това е
ства за излизане отз това лошо положение, контурата на общинските бюджети ва близ
чрезз засилване стопанската дейность на об ко б&даще, което ние сз желание и вера
щините, т. е. чрезз сзздаване източници на очакваме.
частно-правни приходи.
Л. Б.

•пиша НЕ
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Анастасъ Петровъ
(общ. сьвегникъ)

Стоптео-социшшто общинско политик
Ш, Поннгарстгото и прехраната
Подъ редъ ГОЛИНИ общината експлоатира зе
ленчуковите градини, гората и една голема часть
отъ общинските ниви чрезъ комисарството.
Комисарството обработва около 700 декара
зеленчукови градини, надъ 200 декара ниви и
всека градина сега по н-Ъколко хиляди декара
отъ общинската гора и отъ всичката тази работа
презъ 1929 година се получава печалба 856,496
лева, презъ 1930 год. печалбата намалява на
576,118 лева и презъ 1931 година Комисарството
показва загуба отъ 12,709 лева. Нека не се заб
равя, че въ смЪткитъ ие се отбелязва никаква
цифра за наемъ на земята. Това положение за
въ бждаще не може да продължава. Да съще
ствува понататакъ комисарството е безцелно и
вредно за интереситЪ на общината. ЗеленчукозигЪ
градини, първоначално се създадоха да се про
извежда зеленчукъ и зимнина съ което ще се
обслужва на гражданството, или най-малко чрезъ
техното производство да се урегулирва цената на
пазаря. Независимо отъ това, на благотворител
ните заведения и бедните да се дава безплатно
зеленчукъ за презъ зимата.

отъ експлоатацията на гората еж служили да
покриватъ и загубите отъ градините. Чистия доходъ отъ гората, ако не плащаме загубата отъ
градините, и следъ като раздаваме на бедните
безплатно дърва и кюмюръ, ще бжде надъ милионъ
— милионъ и половина лева ежегодно. За този
цененъ и доходенъ имотъ малко грижи еж. пола
гани, когато гората изисква по-големо внимание
отъ страна на общината.
Грижите на общината требва да се изразятъ
въ следното: гората да се приведе въ известность,
като точно и безпорно се определятъ гранивите й;
2) да се запази отъ разграбване отъ околните
селища; 3) ежегодно да се почиства, като за служгщи се ноставятъ подходящи лица, които да
разбиратъ отъ кастрежъ и отгледване на дърве
тата; 4) Горските стражари подъ единъ здравъ
контролъ требва по цели дни да работятъ въ
гората (кастрене, почистване на дърветата, зале
сяване на празднигв места и др.; 5) празднигв
места — ниви, около 1351 декара; требва свое
временно да се залесятъ. Тези праздни места
всредъ гората еж като келя на човешката глава.

Първоначално при създаване на тъзи гра
дини се изхарчиха надъ единъ милионъ лева. Отъ
досегашното обработване на грздинигЬ оказа се,
че поради климатическите условия на Варна —
Студена пролъть и късно лЪто не може о време
да се произведе зеленчукъ и се продава на кон
курентни цени. Напротивъ, отъ нашите градини
се получава производство тогава, когато зарза
вата на пазаря е поевтинялъ и ие може да оказва
влияние върху цените.

Требва да се изпълнятъ съ засадени нови
дръвчета; 6) МочорливигЬ места требва да се
засеятъ съ треви-фуражъ за общинските коне,
волове и пр.

Относно втората цель на градините: да се
дава безплатно зеленчукъ на благотворителните
заведения и на бедните граждани това може да
се постигне ако общината даде на исполица или
кооперативевъ начинъ експлоатацията на зеленч.
градини — тогава сигурно не ще има загуба отъ
тия градини и пакъ ще си постигне гонимата
цель—безплатно раздаване зеленчукъ на бедните.
Ето защо зеленчуковите градини, както до сега
се експлоатиратъ и всека година да даватъ за
губа това за напредъ не бива и не може да се
позволява.
Ако прегледаме сметкигв иа Комисарството
ще забележимъ, че часть отъ доходигв получавани

По този начинъ всъкой кжсъ земя ще бжде
използувана и ще се направи голема икономия
отъ стойностьта на фуража, който сега се израз
ходва за конете на пожарната команда и пр. 7)
Лъснкчея и неговите помощници требва да еж
хора дейни, честни и трудолюбиви. Да рззбирагь
отъ работата си и всЪкога да помнятъ, че имъ е
поверено едно голъмо общинско богатство, което
отъ тъхното разбиране и трудъ ще развиятъ или
заиемарятъ както е било до сега.

IV. Грижа за бедешт*» и без
работните
Въ много общини въ България има общин
ски приюти за старци, недъгави, просеци и пр.
кждето се приютяватъ самотнитъ и изоставени
отъ живота човеци. Просията е еднакво унизи
телна и за този, който проси, и за този, който
дава. Ето защо общините, окржжните съвети и
държавата требва да се грижатъ за тези не-
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се сдобиятъ съ свое лозе, което да си обработватъ.
щастници.
Общината требва да подпомага всека ини
Независимо отъ това, и частната инициатива
циатива, която има за цель да повдига, да раз.
изразена чрезъ отделни лица или дружества, е
вива и усъвършенствува занаятите и пр.
направила доста много въ това отношение и требва
Помощите на бедните да се раздаватъ по
да се насърдчава.
малко въ пари, а повече въ натура. Помощите
Въ Варка има нЪколко дружества, които зараздавани въ натура — поегигагъ цельга си.
служаватъ внимание и подкрепа отъ отделни лица
Есенно време общината чрезъ своите градини и
и общината.
складове—постепенно да раздава зеленчукъ, дърва
Въ тазъ-годишния общински бюджет ъ е пред
и кюмюръ на бедните.
видено за старци» неджгави и бедни и пр. след
Азъ отивамъ и по-нататъкъ. За бедните мо
ните пера:
же да се усгроятъ и общински кухни, чрезъ
1) Помощь на сиропиталище „Надежда"
които да се получава здрава и много ефтина
20,000 лева.
храна. Въ Германия такива кухни еж биле пър
2) На дружество „Милосърдие" 20,000 лв.
воначално създадени само за бедните, но отъ
3) На приюта ьМитрополитъ Симеонъ"
поело техната служба се разширила и населението
20,000 лв.
почнало да получава чрезъ тЪхъ ефгина храна.
4) -Помощь на безплатни училищни трапе
Въ България въ н%кои общини, напримеръ со
зарии 200,000 лв.
фийската има такива кухни и много добре об5) На летни колонии на а) основнигЬ учи
служватъ бедните. Въ Варна миналата есень се
лища 50,000 лв. б) гимназиите 10,000 лв.
6) Помошь нз женското дружество „Майка" устрои кухня на пристанищните работници и дава
добрл, чиста и изобилна храна на всеки работза бедни ученички 10 000 лв.
никъ срещу 12—15 лв. дневно. Този въпросъ
7) На общински диспансеръ 10,000 лв.
заслужава внимание и проучване.
Предвидено е още за Червенъ кръстъ, за
Въпросътъ за безработните граждани е себедните въ търговската академия и пр.
риозенъ. Безработицата е едно социално явление,
Независимо отъ горните пера, въ бюджета
чието разрешение лежи въ грижите на държавата
еж предвидени още помощи за бедните:
и общината.
а) въ пари
250,000 лв.
Въ другите страни на този въпросъ се. гле
б) въ натура
200,000 лв.
да съ сериознесгь и загриженсезь, а у нясъ на
в) за лекарства
150,000 лвработническите семейства, конто еж въ безрабо
Това не е достатъчно. Требва благотворитица, гледатъ съ страшна и пресгжпна апатия.
телностьта — въ бюджета по това има цела глава
Общината най-малкото требва да образува коми— дд сг организира. За тази цель другаде се
тетъ или бюро за подпомагане на безработните.
полагатъ особемни грижи и общините предвижТова бюро ще проучва стопанското положение на
датъ значителни суми въ бюджетите си.
града,
ще знае колко работници има и кои отъ
Азъ искамъ да обърна внимание на друго
техъ
еж
безъ работа, какъ може да се създаде
нещо. НЬма съмнение, че само съ благотвори
работа
на
безработните, да се събиратъ помощи
телността не се премахва самото зло. Тукъ вече
и
заедно
съ
средствата отъ общинския бюджетъ
требватъ по-целесъобразни средства, а именно:
да
се
подчомагатъ
нуждеюшите се. Общината за
създаване условия за прилагане на труда, пов
презъ
зимата
требва
да се замисли и вземе се
дигане ка производителностьта, усъвършенству
риозни
мерки
за
безработните,
като предвиди и
ване и модернизиране на старите производствени
една
по-голема
сума
въ
бюджета.
Безработните
способи и пр. и пр.
въ
Варна,
зарегистрирани
въ
инспекцията
на тру
Въ тая насока Варненската община може да
да
на
9
септември
т.
г.
възлизатъ
на
1150
ченаправи нещо. Варна може да се развие като
лов-Ька.
Разпределени
по
браншове
еж:
115
чо
индустриаленъ центъръ, меже да се развие като
века — текстилна индистрия; 351 — общи ра
курортенъ центъръ и най-сетне може да се раз
ботници;
110—търговия; 84 — преносна служба;
вива и като лозарски центъръ. За последното ние
7—строителни
работници; 19—тютюневи работ-г
имаме специаленъ лозовъ разсадникъ, заведенъ
ници; 30—работници облекло; 57—хранителни и
отъ подготвени лица. Да се повдигне овощар
питейни;
200 - работници отъ металната индустрия;
ството и лозарството, а покрай т%хъ и пчелар
5—графическа
служба и 121—работника дърво
ството, бубарството и пр. требва ежегодно да се
делци.
Ако
въ
началото на есеньта има толкова
откриватъ курсове за тази цель. Нещо повече,
безработни,
то
презъ
зимата числото имъ ще бжде
на бедните, които иматъ парче земя требва да
много
по-големо.
Ето
защо общината- требва
имъ се отпуснатъ отъ лозовия разсадникъ на
между
другото
да
създаде
работа и за безр&ботниска цена и на почекъ лозови пръчки — за да
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нитъ. Презъ изтеклата зима голъмъ брой човеци
намериха работа покрай пристанището. Отъ 360
пристанищни работници числото имъ — поради
големия износъ—се покачи надъ хиляда. Обаче,
тази година — поради слабата реколта — не ще
има такава голъма нужда отъ работници. Общи
ната презъ зимата тръбва да създаде работа и то
предимно по благоустройството на града. ПримЪръ:
сега има приготвено 6—7000 метра бордюри.
Презъ хубавихъ зимни дни да се поставять по
улиците. Следъ поставяне бордюрите да се оформи землената работа. Поставката на бордюригв
като почне отъ началото на една улица, требва
да езършва до края на сжщата улица. По този
начинъ като почва отъ морето или центъра на
града, ще свършва чакъ до крайните кжщи на
новите квартали. Това требва да става по планъ,
но не и случайно. Примеръ: почвашъ ул. „Миладиновска" или яНишка" отъ морето и ще продължишъ до нейния край. Следъ свършване на
една улица, почвашъ по сжщия начинъ друга
улица По този начинъ ще благоустреишъ улицигв и въ крайните квартали едновренно съ тия
на центъра, а не както сега, да се уреждатъ и
шосиратъ само улицитъ въ центъра на града или
покрай морето. Сжщо требва да се почнатъ и
некои отъ общинските предприятия (постройка
на училища и др.)
За онези общински предприятия, които се
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отдаватъ на предприемачъ, общинския съветъ
требва да постави въ поемнит* условия клауза
за минималната заплата и максималното работно
време, съобразно вида на предприятието и мъстнитъ условия. Сжщо въ гвзи условия требва
да еж опоменати и отговорностите на предприе
мача въ случай на злополука.
Накрай нека се знае, че и чрезъ бюджета
на общината, освобождаватъ цели бедни квартали
и улици безъ да плащатъ такси за каналъ, сметь,
вода и пр. Примеръ:
Канализация (§ 7 на прихода, тарифа 10).
Имотите лежащи на неканализирани улици се
освобождаватъ отъ такси.
Вода (§ 6 на прихода, тарифа № 9). Осво
бождаватъ се бедни I категория въ квартали неводоснабдени.
Сметь ( § 2 9 отъ прихода). Бедните отъ 1
категория въ 1, II и II) зона се освобождаватъ.
Осзобождавьтъ се още: Сесъ-севмесъ, Мгксуда,
Дамянова махала, Трошева махала, Кокарджа.
Медицински прегледъ (§ 9 пунктъ 1 и 3 отъ
прихода), бедните се ползуаатъ отъ безплатенъ
прегледъ.
Въ майчинъ домъ бедните I, 11 и 111 кате
гория се освобождаватъ отъ всъканви такси. Тамъ
се преглеждатъ и приемагъ предимно бедни.
Край

Г. Долапчиевъ

за водоснабдяване,
Въ единъ отъ последните броеве на
„Общ. вестникъ", се повдигна въпроса за
организирането на едно общо стопанство
— за водоснабдяване, канализиране и сметочистене, поради многото преимущества,
каквито би имало едно такова общо сто
панство предъ две отделно сжществуващи
служби,—отъ една страна водоснабдяване и
канализиране и отъ друга сметочистене.
Въ това отношение поч. общински съ
ветъ зае сжщото становище и макаръ на
товарената комисия съ проучването на пра
вилника за едно стопанство' за водоснабдя
ване и канализиране, да бЪ приготвила и
бЪ поднесла на поч, общински съветъ за
приемане правилника, тоя последниятъ 6Ъ
повърнатъ за ново проучване, за организи
ране на едно стопанство, което да включва

шие и т стечи-тепе.
въ себе си и службата по сметочистенето,
респ., безспорно, и финансовата служба.
Стигнало до това положение разреше
нието на въпроса, тр-ЪОва да се предполага,
че това общо стопанство ще добие своя
реаленъ образъ и отъ 1 априлъ идущата
1933 г. то ще почне да фукционира, за да
отпочне дейность, която да оправдае на
деждите, възлагани на това стопанство.
Недостатъчностьта на водата за града
е все така голЪма и нуждата отъ повече,
отъ много, отъ достатъчна вода е все още
така крещяща, нуждата отъ разширението
на канализационната мрежа е сжщо така
голЪма, а желанието за повече чистота,
както по кжщитб, така и по улицитЬ, все
по-настоятелно иска по-добро организиране
на службата по сметочистенето.
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Това се иска, иска се настоятелно отъ
нуждите на града и то требва да се даде.
Ето това е и задачата на новото сто
панство! Да задоволи нуждите на града,
безъ нито съ стотинка повече да обремени
гражданството чрезъ увеличение на съот
ветните такси — това ще бжде неизмери
мата заслуга за това стопанство и неговото
сжществувание ще бжде напълно оправдано.
Да мислимъ че закона за О. С. П. развързвалъ ржцете на стопанството и то мо
же да определя такси каквито пожелае,
неограничавано отъ никакъвъ законъ — то
ва е наивно лекомислие. Не съ цель да се
даде възможность да се играе съ обществе
ните и частностопакски средства е създаденъ закона за 0. С. П., а за да може,
чрезъ прилагане търговския принципъ въ
стопанствата, да се получатъ повече пе
чалби, които ще се разпред-Ьлятъ, чрезъ
намаление таксите, между данъкоплатците.
Ето така требва да се разбира и оправдава
сжществуванието на такива стопанства,
които не еж и не могатъ да бждатъ капи
талистически предприятия, а по-скоро не
що като кооперативни.
*

*

*

Кога официално въпроса за гореспоме
натото стопанство ще получи окончателно
разрешерие отъ поч. общ. съветъ, това не
се знае, но все пакъ сметамъ, че требва
да се мисли предварително, 6 време, какъ
да се организира счетоводната, а заедно
съ това и финансовата служба, както и
отношенията между финансовото отделение
на общината и новото стопанство.
Предстои голема работа за счетовод
ство на стопанството, която работа требва
да почне месеци по-рано отъ дена на за
почване функцията на предприятието, за да
може да се организира така добре, щото
да бждатъ избегнати всички грешки и опу
щения на миналото.
До колкото ми е известно некои г-да
общин. съветници еж на мнение новото сто
панство да се ангажира съ събирането на
всички недобори, като безспорно, вземе и
сега сжществуващето при финан. отделение
книговодство по „данъкоплатци". Не знамъ
дали това не се иска, да послужи като претекстъ, като оправдание за натоварване
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стопанството съ дълговете по заемите, но
требва да се признае, че тия недобори сто
панството би си попречило само.
Да продължи стопанството съ сега сж
ществуващето книговодство по .данъко
платци" това е невъзможно, поради про
стата причина, че това книговодство е уре
дено презъ 1927 год. отъ която година до
сега то претърпя такива промени, че става
невъзможно и не може да служи. Отъ 1927
год., именно, до сега станаха най-големите
промени по регулацията награда, поради
което голема часть отъ града доби съвършенно новъ видъ: закриха се едни улици,
откриха се други, събориха се кжщи, от
чуждиха се имоти, преименоваха се улици,
особенно въ новите квартали и пр. и пр.
Всичко това налага една нова проверка,
едно ново подреждане и организиране, а
за това се иска време.
Освенъ това по сегашните партиди на
гражданите има задължения освенъ за во
да, каналъ и сметь, още и за паважъ, китонъ, непавиранъ тротоаръ, глоби за нару
шение закона за благоустройството, наемъ
на улица за строителни материали, за на
правени отъ общината за сметка на граж
дани тротоари и огради и пр. и пр. — при
ходи, които не еж такива за стопанството,
а за общината.
По-добре би било, по-практично, да се
уреди една служба за приключване всички
недобори. Тая служба съ 2—3 фин. при
стави и единъ книговодитель въ продълже
ние на неколко месеца или една година ще
може да ликвидира съ недоборите, като
събираемото събере, а съ несъбираемото
поч. общ. съветъ ще реши какво да се на
прави. А службата по събирането на тия
разни приходи, за които по-горе споменавамъ, при финан. отделение може и да се
опрости и да бжде по-резултатна.
На край още веднажъ требва да се
наблегне на нуждата отъ по-рано отпочване
подготовката за книговодството, за да не
се остави то за последните дни и тогава,
въ бързината, да се повторятъ грешките
и опущенията на миналото.
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Второто инетуваие на Д-ръ А. Пюскюлиевъ
На 3. V. билъ гласуванъ допълнителенъ бюд- жетъ въ свръзка съ заема, въ който било пред
видено 2,496,160 ла. за канализация, 1,488,000
лв. за водоснабдяване и 1,312,232 лв. за урегу
лиране.
Въ сжщото заседание — да се възложи на
волнопрактикующъ архитектъ да изработи планъ
за проектирането за строежъ основни училища,
като било предоставено на постоянното присжтствие да определи местото.
На 9 VI било решено ул. „Сливница** да
бжде 30 метра, като се решило тая часть, която
е била 20 м. по съображение, че презъ лътото
тая улица е била най многолюдна.
На 7 VII еж взети решения за набавяне
нужднитъ инструменти и пр. по работите по во
доснабдяването и канализацията, постройка бараки
при Харами дере и Аджемлеръ. Да се направятъ
постжпки предъ Министерството на финан. за до*
карване безъ мито нужднитъ чугунени и чиличени
материали. Да се отчуждатъ всиьки воденици и
тепавици, на които се взема водата за построя
ване водопровода.
На 20 IX е било разрешено на кмета да
подири лице — геологъ, комуто да може да се
възложи каптирането на водата отъ Харами дере
и Аджемлеръ.
На 2 X било решено да се построи на Сюнбейци чешма, а на Ааджемлерци да не се по
строява, защото водата била нова.
На 17 XII 1907 г. да се отворятъ улиците
„Тракийска* и „Нишка", като се премахнатъ
останкигв отъ „Илдъзъ-табия".
На 14 1 1908 г, да се разшири ул.
гулятъ".

„Гур-

На 15 I с. г. ех биле приети поемнигв ус
ловия за направата на водопровода, изработенъ
отъ гл. инж. Я. Хашковъ.
На 21 I е. г. била назначена комисия, която
да проучи на самото место състоянието на иаворигв при Харами дере, Елечъ, Русларъ и Ад
жемлеръ и да се проучатъ претенциите на окол
ните села.
На 5 III било докладвано отъ комисията.

Водата Харами Дере отстояла 3 клм. отъ Гюнъалаеж и З 1 ^ к л м - о т ъ Сюибей.
Водата 13 литри на секунда. Сюнбейци ис
кали чешма. Изложени еж и други подробности
и е искано отъ общ. съветници да проучи доклада.
На 12 III билъ направенъ доклада отъ ко
мисията й е изказано мнение за мотивите, които
требва да легнатъ въ указа, а именно: гр. Варна
ималъ 38,000 жители. Водата била недостатъчна.
Благодарение на хубавите си околности и пре
красното си местоположение градътъ и населе
нието постоянно расгатъ.
Съ постройката на пристанището, търговията
се бързо развила, привличала все по-вече и по
вече хора, които се заселвали въ Варна.
Сжществующата вода е била варовита. Въпросътъ е занимавалъ 10 години подредъ общин
ския съветъ. Правени биле продължителни и ща
телни изследвания на всички води.
Въ доклада се споменаватъ следните води:
1) Харами дере въ землището на е. Сюнбей.
2) Соуджакъ въ землището на Сюнбей и
Гевреклеръ, които образуватъ рекичка, минаваща
презъ Гюнъ-аласж.
3) Елечки извори въ землището на с. Елечъ,
образуващи рекичка, минаваща презъ землището
на с. Русларъ.
4) Новооткритите въ с. Аджемлеръ.
На основание на тия изследвания, общинска
та управа се установило върху тия извори, като
презъ 1905 г. е отдало на конкурсъ изработва
нето плановете за водопроводите и водоснабдя
ването отъ гЬзи извори. Плановетъ биле прегле
дани, премирани и утвърдени отъ .надлежната
власть.
Съ законъ отъ 7. Ш . 1 9 0 7 (Държ. вестникъ
отъ 17. III. с. г.) е билъ разрешенъ 8,000,000
заемъ и 1,500,000 за водоснабдяване. За да се
реализира нуждно е да се изпълнятъ формалнос
тите по отчуждаване на недвижимите имоти, а
именно — първо да се издаде указъ за прогла-,
сяване за обществения полза водоснабдяването на
Варна отъ тия извори.

I
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Взето било решение за да се ходатайствува
за издаване на указа.
На 14 III 1907 г. кметътъ е направилъ
докладъ за постройка на градски хогель чрезъ
концесия по предложение на фирмата Байнертъ.
Избрана била комисия да прегледа предложението.
На 3 IV еж биле приети по принципъ услозияга
за постройка на градски хогелъ.
На сжщата дата е билъ приетъ представеииятъ отъ арх. М. Юрдановъ проекто-планъ за
постройката на концертенъ салонъ съ бюфегь и
-библиотека.
На 5 IV с. г. било решено да се обяви въ
дела България конкурсъ за постройка на модерна
скотобойна.
На сжщата дата билъ сложенъ пакъ въпроса
за постройка на градски хотелъ, но било отло
жено разрешението за специално заседание.
Излагаме и следнигЬ сведения:
Бюджетъ за 1907 год.
Приходъ 954,940
Разходъ 787,099
въ приходъ 167,891 лв. повече,
който е отнесенъ за покриване летящи дългове
(протоколъ 6. XI. 1906 г.).
Операциите за презъ 1905 г.
Приходъ 908,841-20
Разходъ 692,663-51
приходъ въ по-вече 216,177 69 лв.
На 23. II. 1907 г. за пръвъ пжть било ре
шено да се купи за общината пишуща машина.
По-рано общината си слушила съ стилотипографъ.
На 28. 1. 1907 г. артистите отъ свободния
теагьръ искали да се отпусне помощь и трупата
имъ да се нарече градска. За насърдчеиие на ар
тистите помощь е била отпусната, но съветътъ
•счелъ, че преименуването на трупата въ градска
било преждевременно. И действително трупата се
разтурила въ началото на м. маргь 1907 г.
•На 5 II с. г. била отпусната помощь на
Варн. Арх. Д-во за улеснение на нуждигв.
На 23 II с. г. съветътъ е одобрилъ разхо
дите по отиването на кмега въ Виска и Кебургъ
за да представлява общината по погребението на
Княгиня Клементина. Отъ протокола съ дата 5 IV
1907 г. е видно, че за погребението на трагично
загиналия М-ръ председатель Д. Петковъ еж. биле
.заминали Д-ръ Пюскюлиевъ, Д-ръ Бакърджневъ,
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Ст. Ганевъ, Ст. Георгиевъ и Тодори Пенчевь.
На 9 Ш с. г. било решено да се ходатай
ствува предъ М-ра на Вжтр, Работи да не се
закрива Варн. общинска аптека и следъ 1 IV,
тъй като чрезъ нея се помагало на бедните.
Отъ протокола съ дата 5 IV с. г. виждаме
историята на аптеката. Зъ 1891 год. аптеката е
сжществуаала като аптека при градската болница.
Болницата бива закрита въ 1895 г., а аптеката
се премества въ общината и работи, като отпуща
безплатно лекарства на бедните. Съ запов-вдь отъ
10 VI 1900 г. отъ М-ра на Вжтр. Работили 281
се ограничава числото на лекарствата на 27 вида,
но аптеката не се закрива.
Презъ 1906 г. се повдигналъ въпроса за
закриването. Общинската управа на 2 пжти е
ходатайствувала да си остане. Нуждно било да
се отвори при придобито право за концесия.
Решено било да се ходатайствува наново, а сжщо
да се произведе търгъ за отпущане за сметка на
общината лъкарства за болните.
На 3 V еж биле направени нови постжпки
за откриване на общ, аптека за това се решило
да не се продава инвентара отъ аптеката.
На 30 IV 1907 г. била отпусната помощь
500 лв. за тържествата по случай 1000 г. отъ
смъртьта на Царь Борисъ за увеселението, което
се състояло на 2 V.
На 7. VI. била отпусната на артистите отъ
Варн. Град. Театъръ малка помощь. Образувано
било презъ летото театъръ. Мотивите биле, че
въ Варна презъ летото имало нужда отъ трупа,
която да дава представления за развлечение на
гостите и да се насърдчагь основателите на
трупата.
На 9. VI. е. г. е решено ул. .Русенска" да
си остане чаршийска.
На 19. VI. с. г. градирарьтъ докладвалъ, че
нощно време неблагонадеждни се разхождали къс
но въ морската градина, нанасяли повреди и на
рушавали обществения моралъ. Възложено било
на кмета да издаде заповедь за забраняване късно
посещение въ градината.
На 7. IV. била назначена комисия за проуч
ване въпроса за даване м%ста за опълченци и
поборници даромъ за жилище.
На 25. VII. 1907 г. било решено да се отстжпятъ на поборниците и опълченцигв по 250
кв. м. за жилища въ квартала до основното учи
лище „Св. Лавренти" между улицит* Венчанъ»
Кракра и Св. Методи.
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Отъ протокола съ дата 27. VIII. се вижда,
че кметътъ е участвувалъ въ тържествата на 15.
VIII. въ София по случай 20 години отъ възшедствието на князъ Фердинандъ.
На 9. X. по предложение на Д-ръ Бакърджневъ е била избрана комисия за да опредъли
квартали за раздаване на крайно бедни места за
жилище.
Отъ протокола съ дата 4. XII. се вижда, че
на 28. VIII. 1907 год. кметътъ е представлявалъ
Варн. община при откриване паметника нг Царь
Освободителя.
На 17. XII. е билъ приетъ правилника за
техническия и санитаренъ надзоръ върху изработ
ването и продаването на хлъбъ и подобнитЪ му
изделия въ Варна.
На 29. XII. 1907 г. било взето решение да
се забрани износа на пазарния площадь за про
даване бакалски стоки и други отъ бакалите за
винаги.
На 6. II. 1908 г. по молба на комитета за
отпразднуване 30 год. отъ освобождението, При
морската градина е била преименувана „Санъ-Стефанска България" и е отстлшено место за паметникъ на Царь Освободителя. По време на празд.
ненствата ся. биле правени овации на руския вицеконсулъ въ Варна съ факели и бенгалски огньове.
На 22. 11. е било решено да се отпусне на
настоятелството на Варн. Арх. Д-во место за
съграждане музей и за въздигане паметникъ на
краля Владиславъ, могилата между циганската ма
хала-и Добришкото шосе.
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На 5 III с. г. било наново разгледанъ бездомническия въпросъ и било констатирано, че
протакането раздаването места на бедни не е въ
интереса на общината, защото наемите биле скж.пи
и пр. и било решено да се дадатъ по 150 кв.
м. местата между новата циганска махала и Добришкото шосе, вънъ отъ града.
На 12 Ш било взето решение по искане отъ
М-вото на Вжтр. Работи събранията на закрито
да ставатъ въ зала „Съединение", а на открито
на пазарния площадъ.
Отъ протокола съ дата 31 Ш се вижда, че
Инж. Хашновъ е билъ въ недобри отношения съ
кмета тъй като последниятъ упреквалъ Хашнова
въ бавность.
На 22 IV е била определена улица „Малка
Преславска" за жилищна, а не за чаршийска.
На 27 VIII 1907 г. цената на хлеба е била:
I кач. произволна цена
II кач. 680 гр. 20 ст.
III кач. 750 гр. 20 ст.
а на 17 IX с. г: екстра хлебъ 670 гр, 20 ст.
валсова 700 гр. 20 ст.
На 6 X билъ приетъ отчета за 1906 г.
Приходъ 7()7,076 лв.
Разходъ 769,789 лв.
На 29 ХЦ билъ гласуванъ бюджета за 1908
година.
Приходъ 3,764,187 лв.
Разходъ 3,756,535 лв.
Последното заседание на съвета е било на
29 IV 1908 г.

Архимандритъ Инокенти

01)11313 № 1 Ш И Ш М И бЪ ГР. ВаПНа
Въ IV кн. л>Известия на Варненското
Археологическо Дружество» 1910 г., изло
жихме историята, по архивни документи,
за отстжпване църквата „Сз. Вмч. Георги"
отъ страна на гръцката община презъ 1860
година за религиозните нужди на руския
вице-консулъ Ал. Рачински. Тукъ ще изложшлъ при какви условия въпросната църква
1) Материали за историята на гр. Варна.

е била отстдпена на Рачински, възъ осно
ва на единъ документъ, написанъ на гръц
ки и руски, пазенъ въ архивата на Вар
ненския Мусей.
Ето самото му съдържание:
.Тържествено условие на предявите
лите.- отъ една страна Господинъ Александъръ Рачински, управляющъ тукашното
Царско Императорско Вице.Консулство; отъ
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.друга _ почтените старей на този градъ
и участвующигб въ гвхното съвещание,
които съгласно определятъ следните по
ложения:

рането и назначаването на неговъ приемникъ требва да бжде не безъ съгласието и
утвърждаването отъ Светешия Вселенски
Патриархъ.

„Откато Великата Христова Църква е
>благоръзсждила да даде свобода на тукаш
ното Руско Императорско Консулство, да
има, особена, частна църква, щото въ нея
да слуша богослужението на намиращия
се тукъ консулъ, отъ източноправославно
изповедание; затова по молбата на сега
тукъ намиращиятъ се и който изпълнява
„цостославно своята длъжность; съ съгла
сието на всички старей на този градъ и
участвующите въ техните съвещания, за
такова богослужение, заблагоразеждиха да
отстжпи тукашната енорийска църква на
Са. Великомжченика и Страстотерпца Геортия, която и се отдава на следующите
условия:

2) Часътъ и времето за извършване
въ тоя храмъ на богослужението зависи
отъ г. Консула, и по какъвъ способъ ще се
извършва то —- никой нЗша право да се
вмесва.

а) Споменатиятъ храмъ отсега ще се
нарича църква на тукашния Императорски
;Руски Вице- Консулъ, и се назначава за
приемане на молящитъ* се отъ околностите
и градските во Христе братия българи и
гърци, които желаятъ да се черкуватъ въ
нея.
б) Църковнослужительтъ (свещенослужителъ б. пр.) на този храмъ ще спо
менува въ диптихигЬ (поменуванията б. пр)
Св. Синодъ и епархиалния архиерей,както
впрочемъ за това ще заповяда предвари
телно запитания Светейший Правителствующий Синодъ.
в) Въ случай на уволнение или смърть
на настоятеля (предстоятеля б. пр.) изби-

д) Както поменатата църква е била
енорийска, то имащиятъ отъ сега да бжде
въ нея назначенъ отъ Консулството за настоятель (предстоятель б. пр.), нима право
да посещава домовете и извършва треби,
като: да прави водоследъ, или да кръщава
и венчава въ църквата, освенъ въ случай,
и, то, рЪдко, съ съгласието на енорийския
свещеникъ, който ще получава за това
своето обичайно право (доходъ).
е) Отъ страна на гражданите ще се
определя единъ, който да има свобода въ
неделни и по-важни праздници да поставя
извънъ църквата (к. н.) два дискоса за съ
биране помощи въ полза на бедните.
ж) Доходите отъ двора на тая църква,
т. е. отъ гробищата, си оставатъ, както е
било и по-рано, въ полза на обществените
заведения на този градъ.
3) Господинъ Консулътъ има право и
свобода да поправя и украсява тая църква,
да прибавя или отнема както му е угодно,
само безъ да изисква средства за издръжка
отъ гражданите,, и, като не удържа такива
отъ ежегодния наемъ за църквата.
и) Господинъ Консулътъ следъ това е
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задълженъ, на особени ср-Ъдства, да из
държа за църквата настоятеля (предстоятеля б. пр.), пЪвцитЪ и пр. и да има гри
жата за дървено масло, св-бши и друго как
вото е нуждно.
и) Най-после, задължава се, въ зам-Ьна
на доходигЬ на тая църква, да дава еже
годно въ общината на този градъ двесгв
сребърни рубли.
Вследствие на такова съглашение, отъ
дветЬ страни, както по-горе е казано, на
правени еж две такива условителни, утвър
дени съ подписитъ- и подпечатани отъ дветЬ страни, които и еж внесени за доказа
телство и всегдашно обезпечение въ град
ската книга и дадени на двегЬ страни».
Това съглашение е станало при светителствуването на варненския гръцки митрополитъ Порфирий, който билъ въ доста
добри отношения съ Ал. Рачински. Тъй бла
гополучно разрешенъ въпросътъ, първото
богослужение на славянски езикъ е било
извършено на 12 мартъ 1860 год. Какво
впечатление е произвело това пързо бого
служение, извършено на славянски езикь,
Рачински е писалъ: „Стечението на народа,
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както на българигБ, тъй и на гърцитЬ бИше*
ГОЛ-БМО, тъй щото молящитЬ стояха даже
въ двора. Това събитие произведе добро
впечатление на всички приежтетвующи, дажехубавото славянско богослужение се хареса
и на гръцкигЬ чорбаджии".
За голЪмо, обаче, съжаление, тая радость не била'за дълго. Печалниятъ велик
денски инцидентъ (3 апр. 1860 г.) станалъ
въ църквата „Св. Стефанъ" въ Цариградъ,.
когато Иларионъ Макариополски, презъ
време на божествената служба, не споменалъ името на Патриарха, дало поводъ щото
отношенията между българи и гърци да се'
изострятъ. Благодарение на тия отношенияМитрополитъ Порфирий отказалъ занапредъ
отстъпването на църквата „Св. Георги" за
да се извършва въ нея богуслужението
на славянски езикъ. Това обстоятелство
принудило Рачински, още сдщата година,
да замине за Русия и да работи за построя
ването на една руска църква въ Варна.
Какъвъ е билъ резултатътъ отъ неговия
докладъ за построяването на руска църква,
това сме изложили въ горепоменатитЪ Из
вестия на Археологическото Дружество.

Граждани, следете вашия органъ
арнен. общински
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УПРАВЛЕНИЕ

(Отделение Ветеринерно)

ПО
№ 479
гр. Варна, 5 Демември 1932 год.
Съгласно правилника за надзора върху рибната търговия, утвърщенъ съ Царски указъ № бб 1932 год. и чл. 64 отъ закона за градскигв общини,
1. Амбулзнтната продажба на пр-Ьсна
риба става сама въ кола. обкована отъ
вжтре съ ламарина, покрита съ капаци,
оснозата на която кола е снабдена съ
.скара за изтичане водата отъ стопения
ледъ, поддъления за разнитъ видове риба
и пр. по даденъ образецъ.
Амбулантната продажба на риба изъ
улицитъ на рдше се абсолютно забранява.
.Рибата на такива амбулвнтни търговци се
конфискува, независимо отъ това дали е
развалена или не.
2. Прасната риба! произхождаща отъ
рибното тържише, се придружава съ слу
жебна бележка отъ заведуюшия сжщото
-ветеринаренъ лъкарь, отъ която да се виж
да, кога каква и колко риба е прегледана
(обр. 2).
3 Прасната риба подлежи на ежелнеаенъ контролъ отъ страна на общинската
ветеринарна власть. като резултата се впи«сва върху обратната страна на пжтния листъ
или служебната бележка.
4. Продажбата на риба на дребно ста
ва въ общинските покрити пазари (специални рибарски магазини), въ специалните
общински рибни покрити пазари, въ спе
циални рибопродавници и отъ амбулантни
гв рибопродавци.
5. Продавачи на риба могатъ да бждатъ само лица здрави и чисгоплътни.
Всички ТБ се снабдяватъ съ санитарноветеринарни книжки и се подлагатъ на
прегледъ ВСЕКИ три месеца и всъкога, ко
гато сгане нужда.
При продажбата тръбза да бждатъ об

лечени съ бъла блуза и подържатъ себе си
въ безупречна чистота.
6. Който амбулантенъ търговецъ на
пръсна риба, следъ снабдяване съ позво
лително отъ търговско-индустр. камара, от
говаря на условията, изброени въ пунктоЕе
1 и 5, подава заявление до ветеринарната
служба при общината и иска да му се опреДБЛИ мвсто. на което да продава риба. 7. Изнесената за проданъ риба тръбва
да бжде пръсна, годна, за консумация,
здрава и охладена съ чистъ ледъ.
При замърсяване и настжпила развала,
се постжпва съгласно закона за надзора
върху съесшитв продукти отъ животински
произходъ.
8. На колата на амбулантнигв търгов
ци. освенъ предписания надписъ по чл. 18
отъ закона за амбулантната търговия, се по
ставя и специалния номеръ на продава —
рибарь.
9. Общинската ветеринарна власть упражнява надзора върху амбулантнигв тър
говци и по силата на закона за амбулант
ната търговия (20).
10. На ВСБКИ амбулантенъ риботърговецъ се опредъля пунктъ въ града, кждето
само може да продава.
11. Неизпълнителитъ настоящата на
редба, се наказватъ съобразно нарушение
то. а на амбулантнигв риботърговци се
отнема мъстото на което продава, отъ об
щинската ветеринарна власть и съ писмо
мотивирано изложение се иска отъ търг.индустркзлната камара, да бжденъ лишенъ
отъ правата на амбулантенъ търговецъ.
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12. На риболовни кооперации и голе
ми риболовни групи (дружества) се разре
шава да разпредвлятъ (разпродаватъ) сжшата на дребно, като натоварените съ раз
продажбата лица отговарятъ на исканията
въ пунктове 1 и 5 безъ да иматъ позво
лително, като амбулантни търговци. Броятъ
на тия лица, както и района за продажба
на прасна риба, се опред-вля отъ общин
ската ветеринарна власть.
13. Нарушителитв на настояшата заповЪдь и на чл. чл. 24, 25, 29, 35, 36, 39 отъ
закона за надзора върху съестнитъ- про
дукти отъ животински произходъ, чл. 84.
отъ закона за санитарно-ветеринарната
служба и чл. чл. 5, 12. 14 отъ закона за
амбулантната търговия се наказватъ по чл.
62 п. 4 отъ закона за надзора върху съе-

продукти отъ животински произходъ,,
чл. 276 отъ закона за санитарно-ветери
нарната служба и чл. 22 отъ закона за ам
булантната търговия.
СТНИГБ

!*:

I

14. За да се даде възможность за съ
образяване съ предвиденигв въ настояшата
ми запов-впь условия, сжшата влиза въ
сила отъ 1.11 1933 година.
Испълнението на настояшата заповЪдь,.
възлагамъ на обший, ветеринарна власть..
а на полицейската вменязамъ въ дългь да
дава съдействие за пълното й прилагане.
Преписъ отъ настояшата заповЪдь да се
изпрати на Варнен. окр. управитель. Варнен.
окр. ветерин. л-вкарь и завепующия риб
ното тържише държавенъ ветеринаренъл-вкерь за сведение.
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Кметъ: ЯС. БРУСЕВЪ

'{•••"

№

Началн. обш. ветер. служба: Д-ръ ВЛЯДОВЪ

Ш.
Варненско Градско Общинско Управление
Комисарство по прехраната
Преписъ

ЗНПОВ-БДЬ № 74
Варна, 24 ноември 1932 год.
§ 1
На основание чл. 6 отъ закона за облегчение
продоволствието и намаление скжпотията, като
мърка за облегчение продоволствието и намаляване
скжпотията
Заповъдвамъ:
Долуозначенитъ тестени издалия да се продаватъ по опредъленитъ въ настоящата ми заповъдь цени:

I

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

Макарони въ насипано състояние до лв. 14.—
Фиде въ насипано състояние
до лв. 14.—
Макарони въ пакети
до лв. 16.—
Макар, съ яйца въ насип, състояние до лв. 32.—
Макарони съ яйца въ пакети
до лв. 34.—
Кузкусъ съ яйца въ насип, състояние до лв. 32.—
Юфки съ яйца въ насип, състояние до лв. 32.—
Звездички съ яйца „
„ д о лв. 32.—
Охлювчета
„
„
„
до лв. 32.—
Контролата на настоящата ми заповъдь възла
гамъ на органитъ отъ Комисарството по прехраната.
На нарушителитъ ще се съставятъ актове.
Върно,

41

И1-г

Кметъ-комисаря: (п) й. Брусевъ

кг

Зав. комисарството: П. Дяковъ-
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вестникъ е единствения
еъ Варна, който изразява най вйрно и точно
бщата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и културна политика на общината.
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вдам, следете нши орпп - ворив. оощ. ш и п
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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