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А. Попоет.

Шрншнятъ Общински театъръ.
Субсидираната отъ Варненската градвка
Община театрална трупа подъ директорството
ка г. Ст. Бъчваровъ, по сключенъ договоръ съ упра
вата на общината, почна своитгь предства*ения
презъ настоящиятъ театрадекъ сезонъ,- въ новиятъ
общински театъръ отъ 29. X. 1932 год. Предъ
насъ е сведението за представените, пиеси, числото
**а посетителитгь и полученитгь приходи отъ
театралната трупа за време отъ 29. X. 1932
до 30 IV. 1933 г. т. е отчетната дейностъ на
трупата за единъ периодг отъ шесть месеии —
Играни ех презъ това време всичко 25 nwcu,
включая и тия играни за деца- Играни сх пиеситп: Боряна, Златка элитно момиче, Доходно
мгьсто, Майчина любовь, Ивънредно щастие,
Жарь птица, Учителката (майка), Грабежъ на
брилянти, 1ърблвия Мукъ, Салата, на мрака, Халосникътъ, Парахода Тенасити, Майчино сърдце,
Прокурора Халерсъ, Модерень бракг, Струатъ
на госпожицата, Давидъ Коперфилдъ, Мачията,
Потъналата камбана, Разбойници, Наймичка, Да
си баща не е лесно, Моралисти, Харунг-алъ Рашидъ и Арлезиянката. Отъ тгъхъ шесть с» отъ
български автори — Боряна отъ И. Иовковъ, Злат
ка златно момиче отъ С. Камбуровъ, Жарь Пти
ца отъ Камбуровъ, Майчино сърдце отъ №орози
новь, Халостникъ отъ Ц. Церковски и Магцятх
отъ Св. Намбуровъ, оста*алитгъ ел отъ известни
чуждестрани автори. Най мною ся играни по
16 пхти „Халосникъ* и „Потхналата камбана",
по 15 пяти еж играни Боряна и Магията, останалитгь по малко, всичко презъ тоя периодъ отъ

време сх изнесени 2 2 7 с п е к т а к л и ,
къмъ това число елебва дл се прибаш и игринитп> въ схщия театъръ отъ руската трупа на
Полевицкая 16 представления, то всичко 243. Тия
25 пиеси на трупата ех посетени отъ 90,185
дущи плащани посетители, а като се прибазятъ
и посетителитгь на рускитгь представления, чи
слото имъ надминава 100,000 души, което е
единъ твърде задоволителенъ резулпштъ и иде да
опровергае изнесеното презъ миналото луьто отъ
бившилтг директорл на Народния театъръ —
К. Сагаевъ, че добриятъ резулпатъ отъ играта
на Народната опера и драма, прегг лгътото на
1932 г. се Оължало на курортнетитгь. Това по
казва още, че въ Варна има вече създадена tneaтрилна публика, която цпни и посещави, въпре
ки го.тмата осклдица, своятъ кокетенъ театър»
и иде да подкрепи условията на театралната
трупа. Презъ тоя шестмесеченъ периодъ отъ вре
ме и отъ тия 25 пиеси е получено приходъ
1,204,751 лв. къмъ която сума следва да прибавимъ и полученитп, проценти отъ игранитп, рус
ки пиеси на трупата Полевицкая въ размгьръ на
95.909 лв. или всичко театъра е получилъ сума
та 1 , 3 0 0 , 7 4 0 ЛВ. — резултатъ твърде задоволителенъ, като се има предвидъ, че ценитгъ
на билетитгь ех твърде популярни — подъ тия
на кинематографнитгь теитри, при една обста
новка, несравнено по-хубав*. Изобщо взето целата дейностъ на трупата въ количествено и матерялно отношение е повече отъ задоволителна.

On. 2
Проф. А. Иширковъ
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Б^дащето на Варна.

Варна е много старъ градъ и неговото значен
ние е било виниги голъмо. Сега той е естествено
и едничко пристанище на Дунавска България. По
големината на населението е трети градъ въ цар
ството—-следъ София — Пловдивъ; споредъ пре
брояването отъ 1926 год. той имаше 60,563 жители.
Новата териториална подялба на Европа следъ
голямата война измени
външната търговия на
Варна, като я намали и даде преднина на гр. Бургасъ. Въ историческия развей на градовете такава
промъна е нещо обикновено; има дори случай, ко
гато голЬми цв-Бтущи градове, поради териториал
ни пром%ни[, и промени* въ съобщението, се пре, връщатъ въ села. Но за Варна н"вма такава опас
ность.
'
Засилването на външната търговия въ Бургасъ
въ последните нЪколко години за сметка на Вар
ненското пристанище,, може лесно да се обясни.
Бургасъ стана пристанищенъ градъ на увеличена
Южна и Югозападна Бьлгтрия (пространство кржгло
60.000 кв. км.) и сжщевременно на столица София,
която бързо расте и стана важенъ търговски и
индустриаленъ градъ. Желъзниятъ пж'ть София—
Бургасъ е близо съ 100 клм.по-кжсъ отъ ожтя Ссфия
Варна. Построяването на подбалканската желязна
линия София — Карлово — Квзанлъкъ — Сливенъ
Бургасъ не само ще скъси още повече разстояние
то между тия два града, но ще откъсне чрезъ през-

балканскитъ- линии варненската пазарна область
на старопланинските индустриални центрове, като
ги приближи къмъ Бургазъ досежно външната
търговия се повишиха и чрезъ намагената възможность да му конкурира нашата износно-вносна
търговия презь Бело-море югозападна и Южна
България, откъснати Бело-море чрезъ гръцката и
турска граници, еж принудени да насочатъ своята
външна търговия къмъ Бургасъ, въпреки големите
растояния Неблагоприятни търговски договори съ
нейните съседи Гърция и Турция допринасятъ
сжщо много за тева.
Територията на Дунавска България се намали
въ 1913 год. съ 7,696 кв. км. (сега е само 43,400
кв. к м ) . като се откъсна най-плодородната земя
отъ Варненския о к р ж г ъ . Въ 1918 година се създа
доха край Дунава държавите Унгария, Чехосло
вашко и Язстрия, безъ изходъ къмъ море. Презъ
техъ протича Дунавъ и техната външна търговия
съ Болгария става по неге. Сжщо и Полша извър
шва чрезъ него своята външна търговия съ насъ.
Това ново обстоятелство намалява много повече
външната търговия на Варна отколкото на Бургасъ.
При тия настъпили отъ скоро неблагоприятни
условия за външна търговия за Варна, какво би
помогнало на тоя градъ да запази и засили своето
търговско положение и увеличи благосъстоянието
на Варненските граждани?
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Изъ- търговска Варна
По-рано, пъкъ и сега още, Варна има по-голема индустрия отколкото Бургасъ. Тази индустрия
може да се засили. Въ Варна има благоприятни
условия за това. Въ увеличеното население на гра
да има много бежанци, дошли съ малко пари и
безъ инвентаръ. Т е могатъ да станатъ добри ра
ботници въ фабриките. Крайбрежието на Варнен
ското (Гебедженско) езеро дълбоко, средно 10

метра (най голема дълбочина 19 м.), свързано
чрезъ плавателенъ каналъ съ Черно море предсталлява много сгоденъ теренъ за постройка на ф а б ^
рики.
Сурови материали!за фабрична обработка
има достатъчно въ пазарната область на Варна,
преди всичко зърнени храни, маслодайни растения
и дървенъ материалъ. Въ последно време захва
наха да сеятъ съ успехъ в ь околностьта на Варна
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памукъ- Могатъ да виреятъ фабрики за консерви
ране на риба и месо.
Не стбирамъ много отъ техника, но мисля,
че Девненските извори, които даватъ до 2,600 ли
тра вода въ секунда и иматъ, изчислено теорети
чески. до 233 конски сили енергия, биха създали
важна електрическа централа, която би да па сила
за много повече и по-голъми мелници, разположе
ни край езернитЪ брътове на Варна, отколкото еж
сегашните при Девня. И сжщйствуващитъ сега
фабрики биха използували евтина електрическа
енергия на девненската централа.
Като мисля за бждащето индустриално раззитие на Ваона, представя ми се образътъ на пусто
то сега Варненско езеро, оживено съ параходи и
ладии отъ различни големини и устройство, конто
порягъ ВОДИТБ му, а край брЪговетв му се издигатъ десетки фабрики, работнически селища, гра. дини, та дори и красиви вили.
Цругъ важенъ изгочникъ за прехраната на
варненци представя пригодниятъ брЪгъ на морето
въ Варна и въ оконоститъ' му за морени бани.
Отъ Галата до самата граница се ниж^тъ цьла
редица естествени пвсъч. и ивици край плиткото
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изтъква съ красота Евксиноградъсъ палата, монастиря, парка и лозята. Движението ще бжде голъ
мо Най голямото движение ще бжде, обаче, въ
Варна, чиито бани еж добре построени и още подобре уреаени Крайморската градина надъ море
то, съ СВСИГБ СЕНКИ и хубави изглъди, както и съ
казиното, може да достави наслада и на най-взи
скателни посетители на бенитв. ft ония посетители
на Варна, ноито не обичатъ шума и навалицата
мегатъ да намърятъ вънъ отъ банитЬ сгодни мвста
за кжпане, каго се съблекьтъ на пвсъка и затиснатъ СВОИТЕ доехи съ камъни, за да не ги отвлвче
вътърътъ.
Варненската градска община е направила
много за подобрението на морскитъ бани въ вевко
отношение; тя не престава да ги подобрява и се
грижи за благоустройството на града. Въпрвки
паричната криза, варненскитъ бани се посещаватъ
все повече и, което е вчжно, идватъ много чужден
ци, особено отъ Чехословашко. Полша и Ромжния.
Варненци могатъ да очакватъ дебра прехрана отъ
своитв бани и тия нъ околнестьтв. Въ това отно
шение Варна нъма сьперникъ по нашето черно
морско крайбрежие.

Севернитв бани въ Варна.
море, чието дъно е сжщо пъхжчно. Tfe предлагать
сгодни морски бани въ вевко отношение и еж найдобригЬ по цЪлия западенъ брътъ на Ч*рнс море.
Брвтътъ край морето и ПБСЖЧНИТЬ низини е на
повечето места зашуменъ отъ дива и питомна рас
тителнесть. Въ прострвннитъ лозя между Варна и
монастиря Св. Константинъ, разположени на гдна
тераса, високо 10 — 20 метра налъ морето се редять
хубави вили, отъ които по стжпала се слиза ьрвй
морето пригодно зэ къпане. Самяятъ монзетиръ
Св. Константинъ и • на северъ отъ него се редьтъ
много почивни станции и детскиятъ санаторумъ.
Неизползувана стои сше голямата пясъчна ивица
подъ чудноватия изевченъ въ скали Яладжа мона
стиръ. Мисля че нъма да мин?тъ нъколко десетки
години и цьлия черноморски брътъ между Галата
и границата ще бжд« залесенъ и всреаъ зеленина
та ще се издигатъ хубави чисти сгради съ про
странни чардаци, обърнати къмъ морето. Трамвай
или желъзница ще свързва градъ Варна съ дълга
та редица нови селища, между които особено се

Преди да се опустошать лозята чрезъ филоксера, градътъ бвше прочутъ съ саоитв грозда и
и овощчя Длъжность е на вярненци да възстановятъ своитв лозя, въ които зрвятъ тъй хубави
праскови, череши, мушмоли, бадеми, орвхч и друi и плодсве. Дэбритв лозя не само ще подобрятъ
прехраната на мнозина варненци, но ще украсятъ
и развеселять варненската околность. ОголвлитЬ
мвсте, непригодци за поценна земледвлека култу
ра, ще трвбаа да се залесятъ. По рано въ близ
ките южно отъ Вар»а окопности имаше хубава горе.
Взрненци не бива да завиждатъ нв Бургасъ,
който настжпилигв у насъ нопи съобщения и тери
ториални промвни го издигнаха к а т о черно
морски градъ за вънщна търговия—главно тран
зитнэ. В?рна има много други предимства, ксито
чрезъ умение и трудъ ше й създадатъ богатства
и благосъстояние на граждвнитв, ще закрепнать
и повишат^ засилваната й к/лтура и ще могатъ
да затгзятъ нейното високо положение въ сввта
на нашить градове.
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Стр 4
Д Л3~ювь.

Правото на Варненската община да се ползува отъ
чл. 9 на закона за облегченията на общините.
(продължение отъ 6р-й 311)

Огь нередовното плащане на заемътъ
1905 год. се набирать ДЪЛЖИМИТЕ суми къмъ
Дирекцията на Държавните Дългве, които
заедно съ авансътъ отъ нереализираниятъ емисионенъ — заемъ — 1911 год. държавата
включи въ така наречениятъ заемъ на Вар
ненската Градска община отъ 1931 год. смътката по който е' при Дирекцията на ДъжавНИТБ Дългове. Общата сума, която общината
дължи по тоя заемъ е 11,287,465 лева. Съ
гласно амортизационниягъ планъза изплащане
то на този заемъ общината требва да плаща
начиная отъ 30. IX. 1931 год. до 31. 111.1934
год. само лихвите въ разни шестмесечни вно
ски по лева 458,776 или общо годишно 917,
552 лв.; До днесъ обаче общината не можа
да направи нито една отъ ВНОСКИТЕ и къмъ
31. III. т. г. общата сума която се дължи отъ
4-ТБХЪ не внесени вноски е 1,835,1 04 лв.,
безъ ЛИХВИТЕ на закъснението (10%), която
сума ще требва при днешното състояние на
въпроса за заемитв, да се предвиди въ ИДНИТЕ бюджети на общината като старъ дългъ къмъ
държевата, освенъ редовните вноски, които
едновременно ще тръбва да се изплащатъ
презъ бюджетните упражнения.
При днешнитъ несигурни общински при
ходи, при наличностьта на многото други за
дължения на общината, надали общината ще
бжде въ състояние да изплати презъ новата
финансова година редовните вноски по 5 %
заетъ отъ 1907 год., к а м о ли по тоя отъ
1931 год., а за неизплатените вноски и дума
не може да става за изплащането имъ, а още
повече ч е законътъ з а пенсиите задължава
общината да плаща по силата на чл. 38, бу
1929/1930 г.

.
та
на
та
се

Редовни
приходи

За пенсиония фондъ

38894298

388943

1930/1931 год.
Редовни
приходи
34768236

За пенсиония фондъ
347682

Отъ последната таблица ясна е разлика
въ размерите на сумите, които се внасяха
„Пенсионния Фондъ" за сметка на община
по стария законъ за пенсиите и тия които
внасятъ по новия.

ква „ а" и „и" въ началото на всеко триме
сечие следващите вноски, които едва се вна
сятъ и затрудняватъ правилното функциони
ране на касата при изплащане заплатите на
служителите и посрещане неотложните ве
ществени разходи.
Съ новия законъза пенсиите се създаде
една голема несправедливость по отношение
на общините, както в ъ размера на сумитв
които общината внася като помощь на фонда,
така и въ сроковете. Д о като по силата на
чл. 38, буква „ж" стъ стария ааконъ за пен
сиите общините се задължаваха да внасятъ
въ приходъ н а фонда годишна помощь 1 %
отъ редовните действително постжпили при
ходи по общинския бюджетъ следъ изтичане.
то на всеко тримесечие, то по силата на чл38 буква „ и " отъ новия згконъ общините
требва да внасятъ 10 "/• отъ предвидения по
бюджета кредитъ за заплатите на служителиТВ и то предварително въ началото на всеко
тримесечие. Особенно за Варненската община
с ъ значително по-големъ чиновнически щатъ
и при слаби поступления, касата с е вижда
извънредно затруднена съ изплащане тия внос
ки, още по-вече че и пенсионните удржжки
за сметка на служителите и те пъкъ по си
лата на чл. 3 8 буква „ а " се внасятъ сжщо
предварително въ сжщия размеръ както и
тия по буква „и".
За да се види какво-обременяване на об
щината донесе новия законъ за пенсиите
ще се види отъ долнята сравнителна табли
ца за ВНОСКИТЕ които еж биле правени на
фонда презъ последните четири финансови
години отъ Варненската община.
1931/1932 год.
Редовни
приходи
32761676

1932/1933 год.

За пенсио- Кредитъ за
ния фондъ заплатит-fe
327617

11800000

За пенсиония фондъ
1180000

Докато за 1931/932 год. общината е на
правила вноска 327,617 лева, то за 1932/933
год. вноската е 1,180,000, която едва можа
да бжде внесена напълно, обаче за новата
финансова година, тъй като бюджета на об-
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шината не е още гласуванъ, не е направена
нито вноската по буква „а" нито буква „и"
на пенсионния фбндъ, а при факта, че и "за
платить на ЧИНОВНИЦИТЕ за два месеца не
еж изплатени, тия две вноски за първото
тримесечие едва ще могатъ да се изплатятъ
най-рано къмъ месецъ Юлий т. г.Презъ лЪтото
на 1933 год. общината ще тръгва да плаща
анюитетитЪ на 4,000,000 заемъОтъВарненскаЛопулярна Банка за доизгрждане на театъра.
Според-ь амортизационния планъ на зае
ма на 25 юлий общината ще требва да пла
ти на Варненската Популярна банка, сумата
.554, 819 лв., а на 25 августъ—560, 360 лв.
Съгласно договора по отпущане заема
общината гарантира изплащането му съ при
ходить отъ морскитъ бани, отъ наемитв отъ
казиното и павилионите въ морската градина,
ето защо банката е поставила датитв за вна
сяне анюйтетитъ по заема именно на 25 юлий
и 25 августъ—т. е. презъ месеците презъ
които най-сигорно ще могатъ да се правятъ
погашенията на заемътъ.
На сжщить тия дати общината требва
ше презъ миналата 1932 г. да плати обща
сума лева 1, 115, 179, обаче поради доизплашането на сжщата банка заемътъ отъ
.5,000,000 за постройката на казиното и раз
ширение на банить, тая вноска не можа да
се направи. Така, че тая вноска ще требва
да се изплаща отъ бюджета за 1933-1934 г.
и да се предвиди като старъ дългъ.
На 1 юлий т. г. ще тръбва да се на пра
вятъ две вноски на обша сума 484, 365 лв.
на Б. 3 . Банка за изплащане заемить на
общината сключени отъ фонда „Кооперати-венъ строежъ на основни народни училища",
обаче дали ще може да се направи тая внос
ка е твърде малка вероятностьта, тъй като
презъ това време единствените най-сигурни
приходи—тия отъ морскитъ бани едва ще еж
въ състояние да посрещатъ издръжката на
самите бани и изплащането на анюитетить
по 4,000,000 заемъ отъ Варненската Попу
лярна Банка.
На 30 септемврий т. г. предстои плаща
нето на другъ единъ анюитеть—анюитета по
заема на общината отъ 1931 год. по така
наречената „Ариерета" на заема отъ 1907 г.
при Дирекцията на Държавните дългове, кой
то анюитеть е въ разм-връ 458, 776 лв. За
Да се осигури изплащането и на тоя анюитеть
Ще требва общинската каса да спре извър
шването на всгБкакви разходи, нещо което
означава настжпването на пъленъ застой въ
•общинските работи. Общо погледнато при
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днешното състояние на' общинските финансии, слабите постжпления отъ приходить не
еж въ състояние да посрещнать и изплаща
нето на заемитв тъй както еж предвидени въ
сегашните имъ амортизационни планове, оше
повече, че невнесенить вече вноски отъ неколко години насамъ еж стигнали до една
голеа сума, която требва да се предвижда
като старъ дългъ въ следующить бюджети,
обстоятелство, което ще обремени още повече
общината освенъ съредовнить годишни внос
ки по тия заеми. Наложително е при това
състояние да се дадътъ облекченията посо
чени въ чл. 9 отъ закона за облекчение на
общините, като при това датитв за плащане
анюитетитв се нагодятъ по начинъ такъвъ,
че да не се съвпадатъ, както е по настоящемъ
все презъ едно и сжщо време на финансова
та година, а презъ месецитв презъ които
общината не е обременена съ големите
вноски къмъ пенсионния фондъ.
По ревизионните актове на финансовите
инспектори А. Захариевъ Ст- Ц. Ковачевъ и
Д. Николаевъ, Варненската Гр. Община има
да плаща за невнесени вноски на пенсионния
фондъ за минали години обща сума лева
3.481,794, които съгласно чл. 6 отъ закона
за облекчение на общинитв ще требва да се
изплатятъ въ продължение на 10 години.
Сжщо общината има да плаща и на фонда
„Обществени осигоровки" за минали години
сумата 350,657 лв., който сжщо ще требва
да се изплатятъ въ продължение на 10 год.
Като се е съобразило съ постановленията на
чл. 6 отъ закона за облекчение на общините
Общинското Постоянно приежтетвие въ бюд
жетопроекта за новата 1933-1934 финан. го
дина предвиде за изплащането на ТБЗИ два
фонда Vio отъ общата сума, която се рав
нява на 383,225 лв. За да може да има пол
за отъ закона за облекченията непременно
ще требва да се изплати тая сума отъ 383,225
лв., защото въ противенъ случай ще се по
лучи отново затруднение въ обшинскитв
финансии. За да стане пъкъ изплащането и
на тая сума, наложително е общината да по
лучи облекченията по заемите, защото тия
облекчения ще освободятъ общинските раз
ходни бюджети отъ предвиждане на невнесе
нитв анюитеть като стари дългове, оше по
вече, че отъ година на година общината на
малява приходните си бюджети къмъ реал
ните цифри, които се получаватъ презъ пос
ледните години на бюджетните упражнения,
поради финансовата криза и отслабналата
платежеспособность на Варненските граждани.
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отъ 77,000,000 на 68,000,000 лела, а бюдже
та за 1932-933 год. е 59,802,749 лв. Товакакто се казва е направено защото отслабна
лата платежеспособность на гражданите. нало
жи едно значително понижение въ действи
телните постжпления по бюджетите за пос
ледните 4-5 години, а отъ тукъ и предвиж
даните приходни, пера получавать съответна
та корекция съ постепенно намаление.
Въ резултатъ отъ това намаление на*
приходите е затруднението което се явява
при посрещането на най-належащите нуждии правилното функциониране на различните
общински служби. За по-големи мероприятия;
мжчно може дума да става, въпреки, че
еж включени въ общия планъ на общинската
п о л и т и к а . Така напримеръ освенъ
въпроса по водоснабдяването на града другь
единъ такъвъ който така належащъ чака свое
то разрешениятъ е въпросътъ за училищни
сгради. Големия приржетъ на населението на
града, следъ войните съ бежанци отъ Добру
джа, Тракия и'Македония създаде и нужда
та отъ нови училищни сгради, а постройката
на такива съ редовните бюджети на община
та е невъзможно, а и извънредния еж невъз
можни при липсата на нови приходни источници за такива бюджети. Единстваниятъ пжть
по който ще се реализира постройката на но
ви училища ще стане само съ. нови заеми, об
стоятелство тоже изискваще стаблизиране на
сжщствующите вече заеми.
За благоустройството на града и разху
бавяването му като летовище въ ежегодните
редовни бюджети се предвиждать кредити
които не еж достатъчни за единъ по.големъ
мащабъ отъ работа въ това направление. За
подържането и разширението градините и пар
ковете се предвиждать суми, които съ твър
де големи въ сравнение, приходите, които се
получавать отъ тия градини, което се вижда
отъ тукъ дадените, сведения.

Съ намаляване приходите съответно ще
требва да се намаляватъ иразходнитв пера
по бютжетит-fe, което по необходимость и ав
томатически требва да стане' и по отношение
кредтигБ з а изплащане стари дългове. Я к о
общината не предвижда въ бюджетите си за
дълженията отъ не внесени стари анюитети,
то това ще стане при утвърждаването на бю
джета служебно по искане кредиторите, обстоятелскво което обременява общинския бюджетъ твръде много, защото разходите се пред
виждать съобразно постъпленията и въ такъвъ случай не могатъ се изплащатъ стари
те дългове къмъ частни лица, по неспорни
отъ страна на общината задължения и изпъл
нителни листове, което обстоятелство още посилно ще обремени общинските бюджети за
следните години съ лихви, разноски и пр.
При това състояние въ което се намиратъ
пбщинскигв заеми не мислимо е сключването
На новъ заемъ, тъй като не ще се намърятъ
кредитни институти, които при товонестабилизирано положение за погасяването на сжществующитБ вече заеми, да отпустнатъ нови
заеми, а належаща е нуждата . отъ сключва'
нето на единъ ГОЛ-БМЪ заемъ з а водоснабдя
ването на града .едно мероприятие, което е
легнало въ основата на общинската полити
ка на всички постоянни присутствия отъ вси
чки управления на общината, а понастоящемъ
разрешението му е проблематично безъ заемъ.
Така, че комисията която ще разплежда въпросътъ за даване облекчение на общината
по чл, 9 отъ закона за олекченията ще тре
бва да вземе подъ внимание и това обстоя
телство. Не бива да се изпуща изъ предвидъ, че приходите на общината отъ година
на година се намаляватъ нещо, което се виж
да отъ долната таблица за реализиране бю
джетите презъ последнигк три години.
Отъ последната таблица се вижда, че
Варненската община въ продължение на три
години е намалила приходните си бюджети

№
по
редъ

Бюджетна

1
2
3

1929/930
1930/931
1931/932

година

П
Р е дс в ни
Предвидено Постжпило
51433860
50725800
47730700

38894298
34768236
32761676

Р

И
X
О
Извън редни

д

и
О Б

Щ

О

Предвидено

Постжпило

Предвидено

Постжпило

25614280
26019993
20804505

11211685
6955424
10131178

77048140
76745793
68535205

50105983
41723660,
42892854

(Следва.).
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БЕЛЕЖКИ

заа лицата и местностите на които се именувай у-анщп* на
градъ Варна." / л г ""
'*I
Продължение отъ брой/311
Л05 Козлодуй

J.06

Село на р. Дунааъ, източно
отъ Ломъ, на който брътъ Ботевъ спре парахода Радщки и
слезе съ дружината си презъ
1876 г. за да с* бие за св: бодата на родината си.

Колони

Михаилъ Колони (Костовъ)
Родомъ отъ Сливенъ. Зсвьршва образованието си въ Буку
рещъ. ГОЛ-БМЪ
родолюбецъ.
Подкрепзалъ е четата на х.
Димитъ и Стефанъ Кзргджа.
Следъ освобождението идва
въ Варна, на 2 пжти става
кметъ въ грида и пръвъ за
почва благоустройството му.

Поетъ и бившъ министъръ.
Константинъ
Дипломатически
представитель
Великовъ
въ Римъ. Превелъ „Ядъ" отъ
Данте.
Единъ отъ най-виднигЬ и спо
108. Константинъ
собни народни представители
СтоиЛовъ
на Учредит. Народно събрание,
като красноречивъ и въодушевенъ ораторъ. Министъръ
на Външнитъ- работи въ каби
нета на генералъ Скоболевъ, а
министъръ председатель отъ
после (21 май 18Э4 г.) изобщо
държавнякъ отъ първа ве
личина.

112.

£от%Ощг£

113. Кочани

Грлдъ въ Македония. Известенъ вь боевете станали меж
ду съюзническата война презъ
1913 год.

114.

Провъзгласенъ на 13. VI. 1879
г отъ общ съветъ за почтенъ
гражцанинъ на Варна за заслугитъ му по въвеждане пръвъ
пжть военна повинность въ
Варна.

Кипитанъ
Туюрски

Кракра

Крэкра Пернишки боляръпри
царь Самуила, който следъ
смъотъта му не се предалъ на
гърци ffe, както другите, а
ЮНЕШКИ защищавалъ родинета
си, затворенъ въ крепсстьта
си близо до с Перникъ 1013 г.

116. Крали Марко

Всевода по времето на Ив.
Шишманв. Взелъ участие въ
войник противъ нашедствието
на гърцитъ 1374 год, и после
станалъ тъхенъ васалъ. Възпътъ въ народнчгв пъхни, ка
то непобедимъ герой.

117. Кръстю
Мирски

Родомъ отъ гр. Котелъ. Получилъ образованието си, въ
Чехословашко. Мнаго заслужилъ Варненски 'гражданинъ
и кметъ. ДЪятеленъ и неуморимъ сбщественикъ, книжов
никъ съ енциклопедирни поз
нания Починалъна 7. V. 1920 г.

118.

Кубадинг

Силно укрепена полска ло>
зиция въ Добруджа, атакувана
отъ 8 й пех. приморски полкъ.
На тая позиция 6fe сламена
последната сериозна съпроти
ва на врага.

119.

Кукушг

Българскиятъ градъ въ Ма
кедония разрушенъ отъ гърцигЬ презъ войната 1912/913
год. Ознаменованъ е съ же
стоките бсеве водени отъ насъ
въ околностите му съ гъоциrfc. Родно мъхто на Гоце Делчевъ.

120.

Кюстенджа

Голъмъ пристанищенъ ф а д ъ
въ Северна Добруджа.

115.

107

.109.

Константинъ
Фотиновъ

110.

Копривщица

-111. Коста
Тюлевг

М.

Основатель на Бълг. периодиченъ печатъ, започналъ въ
1844 год. да издава въ Смир
на първо българско списание
„Любословие" 1842 г. Роденъ
1800 год. Пръвъ български
журналистъ и учитель.
Средище на българското поосзЪтно и нацисналъ-политическо възраждане и на занаят
чийството. Тукъ се провъзгла
си първото наше възстание
презъ 1876 г. 20 Априлъ.
Родомъ отъ Казанлъкъ, училищенъ настоятель и постояненъ секретарь на българ. чер
ковно училищна община въ
Варна до освобождението. Крепостниягъ акгъ на купеното
мъхто за общин. българско
училище въ 1861 год., запазенъ днесъ въ Варнен. Ярхеологиченъ музей, е на името на
Сава Георгиевъ и К. Тюлевъ.

_>денъ градъ на много за
служили бьлггри —Раковский,
Софроний и др.

Разменени телеграми
ГЕОРГИЕВЪ ЗАМ..ГРАДСКИ КМЕТЪ - Варна —
Благодаря сърдечно Вамъ и на граждан
ството за любезнитъ поздравления и родолюбиви
те пожелания които ми отправихте за имения день.
•/.'•'-..

ЦАРЬТЪ.

СОФИЯ
ДВОРЕЦА
'
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
Огъ името на Варненското . гражданство и
отъ мое име шастливъ се считамъ да поднеса на
Ваше Величество сърдечни пожелания по случай
имения Ви день.
Молитствуваме Всевишния да дарува на
Ваше Величество дълъгъ и щастливъ животъ за
величието на Бьлгария и блигоденствисто на Бъл
гарския народъ.
ЗАМ. КМЕТЪ: С ГЕОРГИЕБЪ
ГЕОРГИЕВЪ ЗАМ- ГРДСКИ КМЕТЪ
ВАРНА
Сърдечно благодаря Вамъ и на-Варненското
гиажданство за родолюбивите благопожелания из
казани ми по с л у ч а й праздника на ордена за
храбростъ.
ЦАРЬТЪ.
СОФИЯ
ДВОРЕЦА
НЕГОВО ВЕЛЛЧЕСТВО ЦАРЯ
Варненското гажданство празднува търже
ствено деньтъ на Гесргьовскиятъ Кръсгь. Отъ не
гово име и отъ мое поднасямъ на Ваше Величест
во сърдечни поздравления и пожелакия за дълъгъ
н щастливъ животъ за величието на България.
ЗАМ. КМЕТЪ: С ГЕОРГИЕБЪ.

Хроника
СЪОБЩАВА СЕ НА ВАРНЕНСКИТЪ ГРЛЖ'
ДАНИ, че въ Бюрото за Лвтовниц*! при Варнен"
ската Гр. Общине, всъки день постжпватъ запит"
вания отъ странство за наемане стаи, цъли апарта
менти, вили и пр. за прецсюящия курортенъ сезонъ, обаче то е въ невъзчожность да отговаря на
тия запитвания поради незачнтересувансстьта на
гражданитъ, които въпреки желанието си да отдедатъ подъ наемъ такива, еще не'сж се съобрази

ли съ зэповъдь № 17 отъ 7-й Февруврий и № 50
отъ 28 й Априлъ н. г. на Варнёч. Гр. Община—да
ги деклариратъ въ Курортното Бюэо.
Предъ видъ горното, КУРОРТНО БЮРО
ПОКАНВА желающигБ да настанятъ летовници, да
се съ-. бразятъ съ гореказаните ьаповЪди като имъ
съоблава, че декларирането на помещенията не е
въ връзка съ нтзкави облагания, А ЕДИНСТВЕНО
ДА УЛЕСНЯТЪ КАКТО ЛЪТОВНИЦИ1Ъ, ТАКА И
НАЕМОДАТЕЛИТЪ при посрещането имъ. Освенъ
това ще се даде възможность на Бюрото своевре
менно да дава осветление на интересуюшитъ се
лътовници, съ което се улеснява рекламирането на
Варна като първостепененъ курортъ
Декларирането на помещенията става при
Курортното Бюро (Морската Градине).
Варненското Кмегсгво събщава на Варненско
то Гражданство, че съгласно §17 букви „В" и „Г*
отъ закона за изменение и допълнение на закона
за акцизигЬ и пр. публикуванъ въ Държ. Вестн,
брой 10 отъ 13 IV т г. абсолютно се забланяза
саденето на тютюнъ.
1. — Въ о б щ и н и , въ районитъ на ксито не
мэгаг^. се насадятъ най малко 60 декари и
2 — На т ю т ю н о п р о и з в о д и т е л и т ъ , които
не могатъ да засадятъ най-малко единъ декарь.
Нарушиталит-Б ще бждатъ преследвани най
строго и наказвани съ глоба отъ 2 00 до 1 0 , 0 0 0
лева, като посадения ще се изкорени и конфиску
ва за тъхна смътка.

Варненско Град. Общинско Управление

Обявление №8395.
Въ допълнение на,обявление № 7016 отъ
27. IV 1933 год. публикувано въ Държавенъ
вестникъ брой 35 отъ 17. V. 933 год. обявя
ва се на интересующитв се, че на 19 VI1933
год. въ Варненското Окр. данъчно управле
ние отъ 8—10 часа ще се произведетъргь
съ явна конкуренция за продажба на 58 об
щински дворни м-Бста изъ разнитв части на
града.
Първоначалната цена се опредъля отъ
1ържната комисия.
За правоучастие залогъ 10 на сто върху
първоначалната цена и документи съгласно
3. Б. О. П.
Поемнитв условия се виждатъ въ общи
ната.
Всички разноски по издаване нотариаленъ актъ, както и /всички налози и берии,
гербъ, данъци, публикации и пр еж за смът• ка на купувачитв.
гр.; Варна 18, V. 1933 год!
Огъ общината

