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Варна, 5 Априлъ 1933 гол.

СКИ

ИЗДАВА
Абонаментъ:
За година

За 6 месеца
Броя 1 лв.

г

5 лв.

30 л в.

ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
Излиза вськи Петъкъ
Обявления:
Всичко що се отнася до
вестника да се изпраща до
кметството — Варна.

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

Редакцията: Общинското управление—секретариятг.

гдо случай внасянето на
общината за

Броя 1 лв.

р^еевъ
1933-1934 г.

на

(въ заседанието на общинския съветъ на 3 априлъ 1533 г.)

По силата на чл. 77 отъ закона за градобщини, въ свръзка съ чл. 214 отъ
правилника за приложението му, внасямъ
бюджетопроекта за финансовата 1933-34 г.
Миналата година, както Ви е известно
по много причини внасянето и приемането
бюджета се забави. Сега обаче се постарахме
да го изготвимъ о време и върваме, че при
нуждната експедитивность ще бжде приетъ
още презъ м. априлъ, за да може да влЪзе
въ сила отъ 1 т. м. т. година.
СКИТБ

Новия бюджетопроектъ, който Ви пред
ставляваме на обсжждане и приемане се раз
личава коренно както отъ миналогодишния,
така и отъ всички предшествующи. Постарах
ме се да го опростимъ до минимумъ, като ма
са параграфи, сходни по съдържание сляхме
въ едно, а други ненуждни изхвърлихме. По
този начинъ се постарахме да Ви представимъ
единъ стегнатъ, прегледенъ и ясенъбюджетъ
По-важнигБ изменения и нововъведения въ
новия бюджетъ еж следнигв:
1) До като въ досегашните бюджети
къмъ ВСБКИ единъ параграфъ за веществени
разходи се предвиждаше и кредитъ за наема
не временни работници, такива параграфи въ
бюджета за м. г. имаше 44 и ставаше едно
смешене на изразходваното, като не се знае-

ше какво отива за веществени разходи и как
во за надничари, сега съ тазгодишния проектъ се реформира тази система, като се съз
даде само единъ параграфъ за временни ра
ботници — именно § 3 съ нужднигв пунк
тове за ВСБКО едно отделение, именно: за
пжтно паважна служба, за архитурни служ
ба, за регулационна служба, за комисар
ство п р е х р а н а т а за лозово — овощарско стопанство и за кадостриране лозята,
за техническа работилница, за ветеринарно
отд-вление, за санитарно отделение, за общин
ски театъръ, общински вестникъ, за горското
стопанство и най-после за разни нужди въ
другитв служби на общината. Всвкжде дру
гаде, кждето се споменуватъ предвиждатъ су
ми за надничари заедно съ вещественигв раз
ходи (съ изключение два-три параграфа) се
премахватъ. По този начинъ се създава една
ясность и прегледность въ бюджета, да се
знае колко се изразходва за строежи, мате
риали и пр. и колко само за надничари, и
да не може отъ единъ параграфъ да се из
разходва за смътка на други.
2) Както споменахъ по-гсре — до сега
имаше разхвърлени много параграфи, които
третираха една и сжща материя, единъ и сжщи отраслъ, но стоеха на различни мъхта и
създаваха една неясность. Сега въ новия
бюджетопроектъ отБХме маса параграфи и
образувахме цътгастни такива засегащи цъпи
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отделения или отрасли. Така примерно пара
графъ 24 п.> 6 сега обема цялото лозарско
отд-вление, а по-рано е билъвъ§§ 24 п. 17 и
31 п. 5 и 6. Параграфъ 24 п. 1, който порано бъше разхвърленъ изъ нъколко пара
графа, а именно 24 п. 1, 24 п. 14, 36 п, 10,
36 п. 13, 36 п. 14, 36 п. 15, 36 п. 19, сега
образува единъ общъ параграфъ за пжтномостовото отдъление. Заличаватъ се, защото въ
м. г. бюджетъ еж биле смесвани редовни съ
извънредни разходи, защото се закриватъ
параграфитв, тъй като минаватъ въ ОТДЕЛНИ
стопанства, пунктоветъ по параграфи:
Заличаватъ се съвършено

5 п. 3 J 31 п. 5
7 п. 6
7 п. 7
18 п. 3
22 п. 7
24 п. 2
24 п. 3
24 п. 4
24 п. 6
24 п. 14
24 п. 19
:24 п. 21

31
36
36
36
36
36
86
36
36
36
36
36
36
36

Е. 6
п. 1
п 3
п. 4
п. 5
и. 7
п. 8
п. 10
Q. 11
в. 12
п. 13
о. 14
п. 15
п. 16

36 п. 20
36 п. zi
Зб п. 23
36 п. 24
36 D. 25
36 п. 26
36 п. 27
36 п. 29
36 п. 30
36 ц. 32
36 п. 33
37 п. 1
37 п. 2
37 п. 3
37 п. 6
1 37 п. 7
37 п. 8

37 п.
37 п.
37 о.
37 а.
37 п.
39 п.

9
10
11
12
13
4

-

по разхода.
3) Бюджета по скотовъдния фондъ съг
ласно последния законъ за облекчение на
общинитв — се пръхвърля въ общинския
редовенъ бюджетъ и кредититЬ за тази цель
еж вписани въ §31 п. 15 —разхода.
4) Всички фондове, които до сега бъха
разхвърлени въ разни параграфи и влизаха
въ различни глави отъ бюджета, сега ги съб
рахме, систематизирахме и предвидъхме въ
отдълна глава К. — подъ наименоване об
що фондове.
5) Съ отдъленето отъ 1 Дприлъ на три
нови ОТДЕЛНИ стопанства — аптеката, курорт
ното и водно канализационното — всички
ония параграфи, които засегаха гвхна материя
се изхвърлиха, като се оставиха само такива
въ приходната часть, засегащи евентуалния
приходъ, който ще имаме отътвхъ. Отъ друта страна пъкъ се предвидеха нвкои парагра
фи въ връзка съ реорганизирането на коми
сарството по прехраната, така предвидеха се
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специални параграфи за гората и градинитв
въ приходната часть.
Всички тези изменения създадоха единъ
стегнатъ, ясенъ и по реаленъ бюджетъ.
По тарифитъ- въ бюджета, г-да общин
ски съветници, които засегатъ, както приход
ната часть така и разходната, постоянното
приежтетвие не направи почти никакво из
менение, защото следъ дълго обежждане се
намери, че не е време да се • увеличавать
разходнитв такси отъ приходната часть, при .
тоза общо обедняване на варненскитъ граж
дани и тази бушуваща криза отъ една стра
на, и отъ друга че нъма много време отъ ка
кто се приеха последнигБ такси въ миналия
бюджетъ, и за нъколкото ни месеца които
ни делятъ отъ тогава не се е наложило тъхното увеличение. Сжщото положение е и по
разходната часть.
Г-да общ. съветници,
Съ поемането отъ насъ управлението на
Варненската община една отъ най-важнить
ни грижи бъ да стегнемъ финансиитъ на
общината. Известно е, че ни едно мероприя
тие не може да се развива правилно и да
просперира, ако нъма здрава финансова ос
нова — или съ други думи ако то, предпри
ятието, не си уреди дълговетъ, не стегне
службитъ и не прибегне къмъ възмож. ико
номии. Съ поемането на управлението ние
се заехме най-първо да ликвидираме съ маса
стари задължения, като отъ една страна об
лекчихме маса варненски граждани, които
имаха да взематъ отдавна общински суми, а
отъ друга очистихме касата отъ почти всички
стари частни задължения, стоещи отъ дълги
години висящи. До 1 мартъ 1933 г. ние из
платихме стари задължения въ размеръ на
7,680,000, въ подробности така.
j
Касово сведение за извършените
разходи презъ 1932-33 г. вкп. ме*
сецъ февруарий 1 9 3 3 г.
1. Изплатени стара задължения по извън*
бюдж. книга
2,28р,0Ш
2. Изплатени стари задължения
по неизплатени чиновнически
заплати за м. м. Оетомврий,
Ноемврий 1931 г. и Януарий
Февруарий и Мартъ 1932 г. 2,800,000
3. Ликвидиране на 5,000,000, заеиъ
при Поп. Ванка
1,050,000
4. Изплатени стари пенс, удръжки " §.50)000
5. Изплатени платежни запойди
отъ сйлюч. бюдж. упражнения
.400,000
6 Изплатени невнесени запори '
2Ш,(0
или всачко 7,680,000

Брой 308

Варненски Общински Вестникъ

една огромна сума, при днескашната криза,
слаби поступления и належащи нужди на об
щината. Само това да ни е актива зн. първа
та година отъ управлението ни, азъ мисля че
е доетатъченъ. Защото нищо по лесно отъ
това да не плащахме тези стари задтлжевия
да хвърлимъ теза близо 8 милиона лева въ
строежь а мероприятия.
Презъ сжшого бюджетно упражнение 3:^-33
год. до 1. III. т. г. сме изплатила текущи зддтлжения така:
1. Заплати и аванси на чиновници 9,000,000
2. Пенсионни удръжки
2,400,000
3. Помощь на Вълг. Учил. Н-во 3,000,000
4. Помощь на арм. и турско уч. Н-во 100,000
5. За изхвърляне на смъчыа
1,360,000
6. Направа на нови шосировки
730,000
7. Подържане на водопровода и
хващане нови води
500,000
8. Подържане и разширение на
градинят-Ь
600 000
9. Отглеждане на маточници
560,000
10 Издръжка добитъкъ на пож. кои. 400.000
11. Помощь на бедни Варн. граж
дани въ пари и дърва
485,000
12. Доизплащане на "фиятъ" за
автомобили-!*
300,000
13. Домакински разходи
200,000
14. Субсидия и подръжка на об
щинския театъръ
200,000
15. Изплащане на общински данъци 376,000
16. Разходи по рекламиране куротта 200,000
17. Раздадена помощь на безработните 120,000
18. Подържане на улицитв
140,000
19. Помощь и субсидии на благ, д-ва 72,000
20. Разни разходи по различни па
раграфи и уформено на авансови
разписки съ плат. заповвди сре
щу изпълнителни листове
6,653,000
Всичко 27,396,000
Или общъ разходъ 35,076,000 лева.
Но, г-да общински съветници, въ кр&га
на възможното, обърнахме вниманието си и
къмъ благоустройството на града, като се
сирехме:
1) На улицигв, см-втайкиИ като курортъ
града ни има за сега най-вече нужда отъ уре
гулирани и добре подържани улици и тротоари.
Градътъ Варна, безъ предградията и при
морската градина е застроенъ върху 5,600,000
кв. м., отъ които 1,950,000 кв. м- се заематъ
отъ улицигв и площадит-Ь или 34.8%. Ули
ците и площадите иматъ обща дължина кржгло 134 клх.
Преди войната е ималъ 80 к. ж. улици.
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Отъ тия улици и площади, до 1 априль
1932 г. еж биле:
I. а) шосиране 27.775 к. м.
180,890 кв. м. — 21%
6} китонирани 2.100 к. м.
20,510 КВ. м. — 1.59%
в) павирани (блокчета) 1 640 к. м.
23,755 KB м. — 1.24%
г) етаръ калдъръмъ 3.— к. м.
15,000 KB. M. — 2.48%
или общо около 35 к. м.
240,000 KE. М. — 26.31%;
II. П&теки, предимно ьъ крайнмъ' квартали
21 к. м. — 26380 кв. м.;
III. Положени бордюри е имало 62.224 к. м.
22 8% имаше да се полагай, още 210
к. м. — 77.2%.
Презъ тая година еж швъргаени следни
те работа отъ Джтно-мостовото отделение:
I. Шосирани улици nor. м.
1. Презъ яамуч. кварталъ
790
2. ул. Ачтимъ (Две шосета) 3S0
3. ул Шейново
240
1410
II. Ремонтирани шосета

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Доагоманъ
Шапка
Търново
Русе
Добричъ
Царибродъ

50
310
380
550
250
160
1700

III Поставяне нови бордюри
344.6
1. ул. Антимъ (алеята)
438.5
2. ул. Рачински
398.85
3. ул. Раковски
352.05
4. ул. Дрвнъ
191.10
5. ул Македония
88.—
6. ул. Рила
574.50
7. ул. Воденъ
232.60
8. ул. Аспарухъ
65.70
Кн.
Александъръ
9. ул.
около
Търгов.
камара
109.95
10. ул
318.85
11. ул Св. Никола
12. ул. Гургулятъ (Попова) 154.3
13. ул. От. Сгамболовъ
(Оаидова)
149.50
14. бул. Фердинандъ
(градината)
135*—
15. ул. Ил. Макариополски 148.50
16. ул. Ив. Вазовъ
225.40
17. около Земл. Банка
75.—

кв. м.
4000
2280
1800
8080

18. ул. Валкаеъ
19. ул. Плевенъ
20. ул. Габрово
Всичко

VIII
Въ
Въ
Въ
Въ

367.10
114.35
39.—
4523.—

IV. Поправка на асфалта
1. ул. Ц а р ь Ворисъ
190 м.
2. ул. 6 Септемврий
Зби. -

1.
2.
3.
4.
5.
€.
7.
8.
9.
10.
11.

бр.
2
5
1
1

бр,
3
9

Къ града
Въ лозята

V. Ископи и изравнение nor. м. куб. м.
390
1020
1. ул. Р . Жанзифовъ
80
350
2. пл. Пазаренъ
мО
320
3. под г- ул Русе
4. ул. Т. Икоеомовъ
145
620
5. ул. Н. Махаиловеки
175
990
6. ул. Р . Поповичъ
190
460
7. ул. Вачо Киро
180
5u0
8. въ Пам. кв. за ст. гара
350
450
9. въ Пам. КЕ. къмь погреба 100
140
10. ул. Руге (Вачо Киро
Мак. домъ)
60
200
11. ул. Кръстю Мирски
40
70
12. ул. Кошудуй
140
560
1 3 . ул. Батакъ
70
400
14. ул. Пл. ари влагалището
50
350
15. ул. Иванъ Вазоаъ
120
250
16. ул. Царь Калояиъ
ПО
450
17. ул. Квязъ Дондуковъ
30
50 '
18. ул. Валканъ
200
400
19. ул. Црезв Григорий'
70
150
20. ул. Илар. Макариополски 80
70
2 1 . ул. Асаарухъ
100
120
2 2 . ул. Гургулятъ
70
140
2 3 . ул. Кв. Александъръ
50
230
24. ул. Водееъ
270
300
3130

Направени нови мостове
града голыми
града малки
лозята голыми
л о ш т а малки

IX. Ремонтирани мостове

550

#
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V I . Изравнени улици
ул. Дринъ
480
Раковски
800
Македония
200
Рачивски
340
Св. Никола
205
130
Ваеилъ Друмевъ
60
Плевенъ
230
Беласица
100
Доспать
130
Маломиръ
170
Неоф. Возвели
Всичко
2845 я'

VII. Калдъръм, пжтеки nor. м. кв м.
1 ул Неоф. Возвели
133
160
2.
Сграцимиръ
380
460
ВСИЧКО
518
620

X. Парапети въ лозята

370 п. м.

X I Поправ, п ж т и щ а въ лозята nor. м.
1. B D м-ЬстБОСТьта Ко„чмаръ
800
1301»
Планово
2.
J 50
Теке Караачъ
3.
Шишкънъ
100
4.
Ооукъ Суларъ
600
5.
6.
J)
Ваяларъ
500
Всичко л400
Или къмъ края на тая финансова година
имаме следното положение:
I. Шосирани, китонирани и па
нирани улица— 32.500 к м . — 233,200 кв. м.
калдъръмъ
3.200 „ — 15,000 „
II. Д*теви
21.500 „ — 27,000 „
III- Положени бордюри 66,767 м.
Остава да се ваправв:
I . Шосиране на улици
96 к. м.
II. Поставяне бордюри
205 500 к м.
Извършена работа огъ б е з р а б о т н и т е
отъ Z8 II. до 1- IV. 1938 година.
Почистени улици
ул. Колонн
870 пог. м.
1000 э» «>
„ Нишъ
870 ») .4
, Войнишка
Ь50 1» )'
, Хр. ьотевъ
270 |> If
, Д-ръ Пюскюлиевъ
, Съборна
8L0 II •t
, х. Стаматъ
100 м )»
"200 >> м
, Оборище
550 V tl
i рУсе
450 )) I»
, Червенска
400 1? It
, Царибродъ
100 >» 1»
, Габрово
100 ч I»
, Дунавъ
400 я II
, Ан. Кжнчевъ
380 я II
, П. Каравеловъ
, Регевска
3«о л я
380 J? t>
, Караджа
1800 II >!
, Фердинандъ
550 5) 5»
, Мария Луиза
400 »» )'
, 27 Юлий
•
15о »
пл. Екз. Иосифъ
850 1» »
ул. Сан. Стефано
4*
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,,
„
.,
„
„

Разградъ
60 »» и
Одесусъ
250 >» ч
Бр. Миладинови
100
)•
м
Аспарухъ .
50
» >»
Бенковски
350
»»
Всичко погон, метра 9650
Изравнени улици
ул. Василъ -Левски
200 пог. м.
, Съборна
280 >) I I
, Балканъ
200 J) t;
, Ив. Асенъ
100 >> I»
, Бр. Георгиевичъ
400 »> >)
, Ан. Ге^ргиевъ
юО ») '»
, Ан. Кхнчевъ
230 1» <)
, Бр. Маладиновя
500 )> >)
, Г. х Ивановъ
350 )? J)
, Н. Дзскаловъ
220 » • >>
, Хр Поаовичъ
80 »> »
, Страцамиръ
230 J» ; )
, Иосифъ Стояеовъ
70
Всичко 2У60 ПОГ. М.
Презъ наше време се електрифицираха
всички крайни квартали, а именно: Максуда,
Дамянова махла, Трошева, Пъсъцитъ- и Доб
руджански. квартали, както и се прекара ка
бела високо напрежение и електрифици
раха и кьошковете въ лозята. Прокара се електрическа мрежа и въ скотобойната.
»j
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3 ) По в о д н о канализационната
с л у ж б а се н з з ъ р ш и :

По водопровода
1. Направа новъ клонъ отъ тръбопрово
да ЯджемлерскитЬ извори на дължина 335 мет.
2. Направа нова съединителна водна стая.
3. Изм-встване Шокерскиять водопроводъ
въ Евксиноградското шосе на дължина 340 м.
4. Направа водна стая въ морската градина.
5. Направа на резервуаръ въ морската
градина до морскитЬ бани.
6. Направа тръбопровода отъ резервуара
до студенитБ морски бани, на дължина ,180 м.
7. Направа чешма и каптажъ въ М-БСТНОстьта „Ярабъ Чешма".
8. Направа новъ водопроводъ за общ.
зеленчукови градини на дължина . . . чугунъ
250 метра, галванизирани тржби 200 метра.
9. Постройка на единъ високъ резер
вуаръ съ вместимость б куб. м за общински
те зеленчукови градини.
10. Извършена една часть отъ проучва
нията за новото водоснабдяване на града, въ
МЪХТНОСТИТБ Еникьой, Джевизлий, Малка фран
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та, Дервенть, Сарж-гьолъ и Яджемлеръ.
(докладъ).
11. Прикачване градския театьръ и зда
нието на Общинското управление къмъ гор
ната зона на градската водопроводна мрежа.
По канализацията

1. Направа на канализация въ ул. Презвитеръ Козма на дъл. 33 м.
2. Направа на канализация въ Гр. Игнатиевъ на дъл. 16 м.
3. Направа на канализация въ ул. Боте
ва между ул. Ян. Георгиевъ и ул. Владиславъ на дъл. 33 метра.
4. Направа каналъ въ ул. Я. Василевъ
на дължина 50 метра.
5. Направа каналъ въ ул. Д-ръ Пюскюлиевъ (Бътшсица) между ул. Ял. Костантиновъ и ул. Добричъ на дължина 70 метра.
6. Направа каналъ въ ул. К. Величковъ
между ул. Добричъ и ул. Т. Ялександровъ
на дължина 110 метра.
7. Направа каналъ на ул. Добричъ меж
ду ул. Оборище и ул. Д-ръ Пюскюлиевъ и
ул. Бъ\пасица на дължина 350 метра.
8. Направа канализация на ул. Княжес
ка между ул. Св. Марина и ул. Царь Самуилъ на дължина 130 метра.
9. Направа каналъ въ ул. Ботева между
ул. Владиславъ и Ял. Василевъ на дължина
46 метра.
10. Направа каналъ въ ул. Преспа на
дължина 28 метра.
11. Направа каналъ на ул. Св. Климентъ
между ул. Кн. Ялександъръ и ул. Дспарухъ
на дължина 40 метра.
12. Направа каналъ въ ул. Св. Климентъ
между ул. Филаретова и пл. Екз. Иосифъ на
дължина 40 метра.
,
13. Направа каналъ въ ул. Илар. Макариополски между ул. 27 юлий и ул. Ярда на
дължина 140 метра.
14. Напрдва каналъ въ ул. Ив. Вазовъ
на дължина 165 метра.
4) Лозарско овощарско Стопанст
во: Постояното присутствие обърна особено
внимание на този отрасълъ, защото се съзна че
е много важенъ отъ една страна съ даване
поминъка на масамалоимотни варненски граж-.
дани и отъ друга страна за заселване лозарст
вото и овощарството.
Разширението на Стопанството идва по
естественъ пжть, като плодъ на изменилИГБ
се стопанско-икономически условия и най-го-
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лъматя ^необходимость, тамъ=тдето-естественоиеторическитБ условия налагать, както това
е-за-ф. Варна, -останалы безъ хиндерландъ,
при,замираща търговия, индустрия безъ лросперитетъ: и i ежедневно увеличаващия, се брой
на безработнит-fe, да се пригърне една по ак
тивна землед-влско ;стопанска политика отъ
страна на управата на общината. Това още
по--вече, -когато се имать предъ видъ блестящитв ^резултати зарегистрирани до сега въ^тая
область.
Разрешението на безработицата въ ф.
Варна до толвматгепень-ще дойде отъчасъ
псхкорошното възобновяване на варненскитъ
лозя. Въ това направление общинския лозовъразсадникъ-играе първенствующа роля,
чрезъ производството си на гладъкъ ривъ лозовъ ~материалъ, 'продаванъ на варненскитъ
лозари на низски/ 50 % подъ производственитъ разходи, - цени; раздавнето на калеми за
присаждане на лозитъ, школуването на ра
ботнички и работници и чрезъ една плано
мерно обществено агрономическа дейность,
която по-доле въ подробности се обрисува и
ней-после създаването работа на множество
бъдни вдовици,'- безработни мжже, глави на
тежки семейства и на маса младежи. При
невъзможнссть да'бжйать приети на работа
всички гореизброени,<можапи да се ангажиратъ
само 260 тдуши,работиливсичкб9,452 дни, по
голвмата - часть чэтъ СЖЩИТБ —- застрашавани
отъ глада ..и отчаянието, трвбваше да'бждать
материално подпомогнати'1этъ-общината.
Гроздето. отъ общинскитв лозя' се е про
давало ттрезъ есеньта на '1932 год. на плодо
вия * пазарь, изключая -това отъ.сортоветв Димять и Дфузъ-али отъ 6719 *кф. на ^стойно<ггь*б4,167 т,ч<оето*се даде заизносъ. Въ
случая *6бщината cawa-се иви и* като участни
ца въ.гроздовата износна компания.*:Сжщота
ка -на'тукашната лозарсивинарска
^кооперация
„Дим5ггь" 'се №рща:9,725'кгр. грозде на-стойность 29,175 лева за вино.
'Материалъть — 'рБзницитв отъ ония
сортове американски подложки, които «е се
застжпвать .въ фадското землище се прода
вать, вънъ отъ Варна, като благодарение на
ежегоднигБ обиколки, можаха да се откриять
добри пазари, ттоито почти еж погълнали та
зи годишното ттроизводство.
'Направеното „въ овощния отдълъ се
свежда до следното: Проръзка (кастрене) наПЛОДНИТЕ овощни, дървета, .зимно пръскане
противъ.болестите и неприятелитъ имъ и раз
работването (изораването) на почвата подъ
дърветата. Съ всичко това се допринесе дос
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та многое за общото подобрение на тия плод
ни дървета.
За по р а ц и о н а л н о т о използуване
на закелевялата общинска гора, изключена
отъ-обекта, на горското стопанство, изравня
ване повърхностьта на сжщата, часть отъ ко
ято не следъ дълго ще послужи за заменя
ване на всичхи частни полски и м о т и ,
които еж включени въ обекта на горското
стопанство.и това в е ч е при по-изгод-на база въ сравнение съ днешното имъ със
тояние за общината, се пристжпи къмъ -за
саждането й съ оръхови дървета. Едновре
менно съ това 800 декара отъ сжщата се
парцелираха и се раздадоха по 4 декара на
бедни варненци — кравари, каруцари за :засъване съ люцерна. Сжщо така се планира
ха и дупкитъ изкопаха за засаждането, тоже
съ орЪхи на общинскитв ниви отъ общо про
странство 1610 декара, находящи се задъ за
твора. Това е едно крупно мероприятие, гол-feмитъ изгоди на които не ще закъснеятъ, „осо
бено като се има предъ видъ, че всички оръ
хови дръвчета, ще давать стандартна стока за
експортъ. Засилено е доста много производство
то на присадените овощни дръвчета и то ония
ви довей ОТЬТБХЪ ония сортове, които еж най
подходящи и доходоностни за землището - на
града и то съ огледь на куротния сезонъ.
Броятъ на, присаденитБ презъ есеньта на 1932
год. дръвчета възлиза на 12000 и часть отъ
ТБХЪ ще се пуснать въ продажба презъ есень
та на текущата година.
„За.произвеждане фуражъ за общински
тв. мжжки,разплодници и конетъ на пожар
ната команда, разширена.е площьта на люцерновитв. ливади презъ Т932 г. сь"20 дека
ра, 'Като еж лодготвени , за сжщата цель ~мъста отъ пространство "ТОО .декара. Хжщо за
фуражъ — зърненъ иобемисть ежбиле засътиТ70 декара съечемикъ, овесъ, фий и
суданка.
!

if\KOtсе вървисъсжщиятемпъ юще(2—3
години, нуждния фуражъ -за t изхранването на
всички общински коне ще бжде напълно осиг.уренъ.
Освенъ горната, дейность, която е имала
за дель да подържа, разшири и внася подоб
рения ;въ стопанството, се е проявила и една
друга широка такава отъ общеесвенъ характеръ. Това е агрономическата дейность,,-което
за изтеклата финансова година се свежда,въ
главни черти до следното:
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1) Културно-npotefeTHo
Уредбата на курсове по лозарство и ово
щарство.
Презъ течение на м. септемврий 1932 г.
еж устроени серия отъ курсове за подготов
ката на работнички, чистачки и нареждачки
на гроздето предназначено за износъ. Презъ
тия курсове еж минали повече отъ 1000 ра
ботнички, подготовката и похватностьта на
които допринесе твърде много за засилената
гроздова кампания.
Вънъ отъ тия курсове еж биле устроени:
1) Едномесеченъ курсъ за специалисти
работници по лозарство и овощарство посещаванъ отъ 96 слушатели. БЪДНИТЕ курси
сти на брой 53 души еж биле подпомогнати
отъ общината съ сумата 23,600 лева.
2) Двуседмиченъ вечеренъ курсъ по ло
зарство и овощарство въ зала „Съединение"
посещаванъ отъ 236 слушатели, въ болшин
ството си видни варненски гражданки и гра
ждани.
При това визитирани еж лозята на пове
че отъ 100 варненски граждани съ цель да
ване на самото мЪсто съвети и упжтвания.
Такива еж биле давани и чрезъ подържането
на предизвестителната служба, която презъ
изтеклата година* е била разширена и още
повече подобрена. Днесъ тая служба — нова
за нашата страна се проучва отъ специална
комисия назначена отъ Министерството на
Земледвлието и ДържавнитБ имоти.
2) Демонстративна опитна дейность.
Поставени и изведени еж опити —
торене съ искуствени торове и памучни отпадаци. Въпросътъ съ торенето на варненСКИТБ почви е отъ капитално значение и то
въ това направление ще тръбва дълго да се
работи.
3) организационна дейность
Управлтеля на стопанството е билъ командированъ въ състоялата се на 14 августъ
1932 г. въ София конференция по износа на
грозде.* Отъ една страна това, отъ друга под
готвянето на работнички, ТБХНОТО разпреде
ление, уреждането на информационна служба
за цената на гроздето въ ИЗНОСНИТЕ пунктове,
редицата съдействия указани на експортьориrfe, поправка пжтищата въ и за лозята и пр.
способствуваха за изнасянето презъ есеньта
«а 1932 г. на 180 вагона, съдържащи 1,094,000
кгр. грозде преимуществено димятъ, срещу
41 вагона изнесени презъ 1931 г. и 39 ваго
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на презъ 1930 г. Безъ активната намъса на
общината този рекорденъ износъ на грозде
не би могълъ да стане.
Презъ 1932 г. плодовия пазарь е билъ
откритъ. Въ него еж продадени 206,302 кгр,
грозде на стойность 1 милионъ лева, при
задоволителни цени за лозаритв, избавени
отъ посредницитъ.
Уредена е била отъ 18 до 26 септем
врий 1932 год. въ дансинга на Морското
казино л о з а р о о в о щ а р с к а и винарска
и з л о ж б а , посетена самъ първия день отъ
около 10,000 души, а обшия брой на посе
тители те й, надминава 40,000 души. Има
ше маса посетители не само отъ селата на
Варненската околия, но и отъ множество
краища на страната ни, за които се напра
ви 50% намаление при пжтуването по Б.
Д. Ж. Тая изложба си естава като важно
културно - стопанско тържество за града
презъ изтеклата 1932 год.
Тукъ следва да се спомене и за нап
равеното по отношение построяването отъ
страна на Б. 3 . Банка на модерна районна
винарска изба въ гр. Варна, въпросъ вече
разрещенъ въ положителна смисъль.
На множество варненски лозари сто
панството е било въ услуга, било за по
чистването на винарските имъ еждове съ
общински паренъ котелъ, било съ безплат
ни анализи на вината имъ и даване на
ставления за лъкуването или поправянето
на недостатъиитъ имъ и пр.
По отношение опазването на лозята е
внесено подобрение, като еж биле залове
ни маса злосторници, съ което броя на
кражбитв и повредить значително е намаленъ. Днесъ на иълата полска стража е
дадена униформенно облекло, каквото не
еж получавали отъ редица години.
Съ безработнитъ еж поправени, почи
стени и разширени презъ месеците февру
арий и мартъ т. г. множество пжтиша изъ
лозята.
5) По архитектурната м регула
ционна служби се направиха:
По архитектурната служба
1. Привършване и ликвидиране съ всич
ки предприятия по довършването на театъ
ра — като тапицировки, направа строеви во
дачи. противотяжести и др., направа светилни апарати и осветителни рампи, боядисва
не и др.
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2. Довършване конюшната въ пожарнатр команда, като направа на ясли, дюшемета,
измазване, поставка на прозорци и врати.
3. Дребни ремонти по всички почти об
щински здания като баните, лътния театъръ
цветарниците, бюфета въ морската градина,
пожарната команда, пощата, халите, стокобойната и др.
По регулационното отделение:
1. Урегулирани еж ул. въ старата часть
на града; ул. Кр. Марко, ул. Тича, ул. Омортагъ (презъ кв. 105) и площада при горчива
та чешма на ул. Царибродска.
2. Довърши се урегулирването на след
ните улици: ул. Червенска, ул. Парчевичъ, ул.
Шейново, ул. Княжеска, ул. Лспарухъ, ул.
Парушева и ул. Плиска, бивша Родопи.
3. Открити еж 14 улици въ кварта л ИГБ
около Памучната фабрика.
4. Приготвени еж всички книжа и еж
дадени сроковете за довършване. Откриване
то на 10 улици, а сжщото е направено за
откриването и на сладните нови улици: Одесусъ, Царь Самуилъ, Дебъръ, Охридъ, София,
Царибродъ и Девня.
5. Извършени еж всички формалности по
приготвяне на?смъткит-Б за урегулирването на
следните 5 улици: ул. Черноризецъ Храбъръ,
ул. Пр. Григорий, ул. Арх. Панаретъ, ул. Богомилъ и ул. Тунджа. Съ това се довършва
урегулирването на цътгата стара часть на града.
6. За урегулирване на улиците еж из
платени на собствениците на отчуждените
имоти обща сума 490,090 лева.
7. На основание чл. 26 отъ закона за
благоустройство предприе се поставянето ад
министративната нумерация на имотите по
улици и поставяне табели' съ наименованията
на улиците. Поставени еж 10,942 админи
стративни нумера и 400 улични табели въ
244 улици.
8. Комисията по чл. 9 отъ закона за
благоустройството е имало 10 заседания въ
които е взела 34 решения по разни регула
ционни въпроси, по-важни отъ които еж след
ните:' плана на курортното предградие, за
дължителното застрояване, за залесяването
на града, общите оценки на града и пред
градието Сесъ-Севмесъ, изменение напречни
те профили на улиците и планъ.
9). Приготвени еж проектите на 37 квар
тала отъ които до сега еж утвърдени 25, а
останалите еж на проучване.

Бр. 303

ОтдЪпъ цвЪтни градини:
— Направиха се и еж въ строежъ да се
извършатъ още презъ тази пролеть три квар
тални градинки — една срещу аквариума —
бул. Фердинандъ, втора срещу училището Rрабаджиевъ и третата площадката срещу Зенгиновъ; засевать се всички по-големи улици
съ сенчести дървета за да станатъ приятни
като булеварди.•
Облекохме всички общински служащи
съ ново облекло, нуждно както за здравето,
така и за престижа имъ.
Това, г-да общински съветници, сме мог
ли да извършимъ презъ годишното ни управ
ление и сметеме, че то не е малко като се
иматъ предъ видъ условията при които работимъ.
- Като мероприятие които си поставяме за
цель да извършимъ презъ 933-34 год. можемъ да посочимъ на следните:
1) Като най-важни и належащи меропри
ятия безпорно се явяватъ училищата. Ивестно
Ви е че Варн. Попул. Банка въ общото си
годишно събрание взе решение за отпущане
до б милиона' лева заемъ за училища; щомъ
като се свършатъ всички формалности по отпущането на заема плебисцитъ, закони и пр.
ще се почне строежъ веднага на една про
гимназия — на пазарния площадъ и по едно
основно училище: въ Добрудж кварталъ, песъците, памучния и задъ търговското училищо. Въ първо време обаче ще требва да се
почне на всека цена училище въ дебрудж.
кварталъ — съ средствата даже на общината.
2) Постоянното приежтетвие е решило
'тази година да построи житна борса на мес
тото определено за нея -- срещу електри
ческата централа, като събори досегашната
и употреби часть отъ материала; за това сме
предвидели въ § 36 п. 3 сумата 300,000 лв.
3) За да туриме началото за постройка
модерна кланица, предвиждамо въ § 36 п. 4
120.000 лева главно за три премии, като сметаме вече да обявимъ конкурсъ за постройка
кланични помещения.
4) Тази година ще кадастрираме лозята,
а може и гората. Понеже има маса лозя' безъ
стопани, оставени неизползувани или загра
бени, сметаме да ги приведемъ въ извест
ность и по този начинъ се сдобиемъ съ още
наша земя.
5. Сжщо презъ т. г. ще преостроиме она
зи съборена часть отъ беглишкия хамбаръ
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къмъ ул. „Царь Сикеонъ" и пригодиме за
магазини — за да увеличиме доходит-в поне
•съ малко на учил. настоятелство.
6) Ще построиме тритъ обществени кло
зета на пазарния площадъ; предъ хотелъ
„Лондонъ" — въ земята и на новия пазаръ
до търговското училище — които б-fexa пред
видени още въ миналия бюджетъ, но не мо
жаха да се почнатъ — въ параграфъ 36 п. 5
предвиждаме пакъ сумата 300,000 лева.
7) Направа помещение за II градска ам
булатория за която въ § 39 предвиждаме
300,000.
8) Предвиждаме да шосираме и постави
т е бордюри на следните улици.

9) Ще набавиме единъ автоматиченъ
кантаръ за общ. скотобойна, едно шаси за
изхвърляне сметьта, както и ще инсталираме
телефонъ въ местн. „Пондюза" — за които
доставки сме предвидели нужднитв суми въ
съответнитБ параграфи.
Като се вземе предъ видъ, че презъ тази
година се отдълятъ ОТД-БЛНИТБ стопанства:
аптеката, курортното, водата и канала —
смътаме, че ние туряме началото на народополезни и отъ огромно значение за града
стопанства и мероприятия, които за въ бждаще ще дадатъ своитв добри резултати.

Списъкъ

Въ приходната часть къмъ § 9 създадох
ме три нови пункта, 2. 3 и 4 за прихода отъ
печалбите на трит-fe нови стопанства съглас
но правилниците на сжщитв: именно отъ ап
теката 400,000 лв., отъ курортното стопанст
во -- 600,000 и отъ водно-канализационното
— 800,000 лв. — за сега не особено ГОЛ-БМИ
суми предъ видъ началото на отд-влната имъ
функция. Длъженъ съмъ да спомена, че суб
сидията на училищното настоятелство отъ
5,419,760 лв. както е предвидена въ ТБХНИЯ
бюджетъ намалихме я съ 900,000 лева ( § 1 4
п. 1) или на сума 4,500,000 лева, защото въ
всички минали бюджети никога не се е да
вало предвидената сума, а обикновено наймного половината или двете трети. Добавъч
ното възнаграждение на учителитв обаче ос
тавихме така, както се прие миналата година
— въ размеръ общо и точно 1,414,400 лева
(§ 14 п, 2). Сжщо следва да спомена че
Бюджета за 1932-33 въ сравнение съ този
отъ 31-32 г. е билъ реализиранъ къмъ 27 III
така:
Бюджетъ 31-32 г.
Бюджетъ 32-33 г.
предвидено постъпило предвидено постъпило
до 2711132
къмъ 2711133
68,538,205 33,499,216 59,802,749 31,662,287

>.ва улицагЬ, оредвадеви за шосираве и по
ставяне бордюри и канализации презъ
финансовата 1933/34 год.
улица
за шосиране за бордюри
м.
м. м. линейни
има
Рачански
250 1620
250
НЙШЪ
350 3850
600
Оч. Климента
300 2250
има
Царибродъ
300 1800
има
.Батакъ
520 2650
има
. Добрачъ
360 4320
650
Войнишка
600 3600
Князъ Александръ
600
само борд.
440 2650
„Д-ръ Июскюлиевъ
1500
само регул
—
—
Хаджи Огаматъ до Ко
лони шосе
—
—
280
Парчевичъ само борд. — —
220
Ив. Вазовъ само борд. —
250
Асаарухъ само бордюри —
—
Цчрь Оамувлъ само
150
бордюри
— —
Райко Жинзифовъ само
450
бордюра
— —
Бр. Геор'иевичъ само
600
бордюри
— —
-УЛИЦИГБ между Търгов
ското у-ще и Гроздъ
800
3 улици само борд
3970 26240
8150
Добрвчъ
За
ул. Беласица — 220 м.
.Канализиране: Ат. Георгиевъ — 240 м.
Санъ Стефано — 150 мОв. Климента

Господа общински съветници,

При тези изложения б ю д ж е т а
за 1933-34 год. предлагаме к&ъ о б 
ща цифра така: редовемъ приходь
и разходъ 41,043,499 лева, извъир.
приходъ и разходъ 14,225,256 лв. или всичко
приходъ и разходъ 55,267,755 лева или съ
4,534,994 лв. въ по-малко отъ м. г.
Накрай представлявамъ Ви едно кратко
сведение за задълженията на Варн. Гр. Об
щина къмъ 1. IV. т. г.
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Сведение
За .задълженията на Варненската Градска община къмъ 1. IV. 1933 година.
I. Консулидирани задължения къмъ
31. III. 1932 година,

1) Вхншенъ 5°/0 заемъ на
Варненската Градска община
отъ Унгарската Търговска Бан •
ка въ Будапеша лева
2) Къмъ Дирекцията наДфжаваигБ Дългове за изплатени
отъ нея, за сметка на общенгга
авюитети загуба въ курса из
лезли облигации вь тиражъ, лихаи и разноски 5% заеми, ка
то гараатйранъ на общината лева
3) Заемъ отъ Б. Н. Банка
отъ 1915 год. левя, сключенъ
за подпомагане бедните войни
шки семейства лева
й) Заемъ отъ Б. Н. Ванка
отъ 1918 год. за изплащане ста
ри заплати на служателитв при
< бщината и подпомагане демо
билизирани общий, чиновници лв,
5) Заемъ сключенъ отъ Б.
3. Ванка отъ 1929 г. за кооперативенъ сгроежъ на основна
народни училища

6,320,(00

1,835,104

Или всичко консолидирани
задължения лева

^3.843,052

II. Некоисолидирани задължения.

1,481,206

368,672

394,397

4,286,463

6) Заемъ еж що при Б. 3.
Банка, САЩО за кооперятивенъ
строежъ на основна народни
училища лева

3,998,991

7) Заемъ отъ Варненската
Популярна Банка за доискарване
общинския театърь лева

3:875,754

8) Заемъ оть 193 г. кьмъ
държавата при Дирекцията на
Държавните дългове срещу пла
тените отъ нея суми. на Унгар
ската Банка по 5% заемъ отъ
1907 г. и аванса срещу нереа
лизирания емисионенъ заемъ отъ
1911 г. безъ ЛИХВИТЕ

Съгласно амортизационния
планъ за изплащане на горния
заемъ общаната има да дължи
4 вноски по 458,776 лв , до 31
мартъ 1933 г. безъ лихвите за
закъснение (10%) обшо лева

1) За консолидиране къмъ
„Съединените български банки"
отъ бившия общински магазинъ
лева

3,436,940

in Задължения къмъ разни фондове

Къмъ 1.1.1933 година има
ше да дължи къмъ различните
фондове обща сума л. 32,758,390.
отъ която сума съгласно чл. 6
отъ закона зг облекчение общи
ните оставатъ да се дължатъ
само незнесените суми на ..Пен
сионния фондъ" лева
и фондъ „ Обществени осигоровки" лева

3,481,594
350,657'

IV. Задължения къмъ

11,287,465

частни лвца, по изпълнителни
листове, по неспорни отъ стра
на на общината вземания, и де
позитви разписки общината дъл
жи около 10,000,000 лева, коя
то сума не може съ точность
да установи поради постоянното
й изменение, лева

10,000,000

Или общо задължения на
общината къмъ J. IV. 1933 г.
около лева

52,000 000

