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НАШАТА ЗАДАЧА
Издаването на общински вестникъ въ поголгьмшшъ градове е било винаги една необходимость, създадена отъ нуждата за по-лесенъ допиръ между управлението и граждан
ството. Въ миналото още, правилникътъ за
прилагане закона за градскитп общини отъ
,13 май 1905 год. чл. 116 е постановявалъ
задължение за общинитп да издаватъ вест
никъ, чрезь който кметътъ своевременно да
прави разгласяване на законитгь и всички
правителствени разпореждания, както и тия
на общинското управление.
Тази нужда, схващана тогава по-ограни
чено, днесъ е съ много по-широко обоснова.ние, заключаваще се въ самото всестранно и
грамадно, въ сравнение съ онова далечно ми
гнало, развитие на градскитп общини.
Всичко това, Варненската градска об
;|_
щина е схващала много добре и на нгьколко
чпжти е започвала издаването на „Варненски
общински вестникъ", който кога следъ по(кратко, кога следъ по-продължително изли
зане е спиралъ.
'*.•
Нуждата отъ общински вестникъ е на
лежаща, още по вече сега, когато общинскагта управа има голпмото желание да доведе
•до знанието на гражданството ония мгьро
приятия, които е предприела или предприема.
I
„Варненски общински вестникъ" 'ще е
•безспорно онова мгьсто, кждето компетентно
•и авторитетно ще се съобщаватъ, излагатъ
и разглеждатъ инт,ересующитп> гражданст
вото общински въпроси. Той ще застгне всич1ки области на градския животъ; ще дава остпгпгление по благоустройствени, курортни,
\здравни, просвгътни, теапрални, стопански,
[финансови, културни и др. въпроси; ще под
хвърля на общественна преценка общинскишп> мероприятия. Тамъвсткигражданинъ ще
<види общинските работи въ истинската имъ
'^вгьтлина.
/

Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.

Инж. Янко Мустаковъ
кметъ на гр. Варна.

ВАРНА
Непълни 60 години ни д-Ьлятъ отъ вре
мето, когато следъ близо 500-годишно роб
ство огръ- свободата и надъ нашия градъ. То
гава градътъ Варна е билъ малко пристани
щно градче, съ криви и задънени, покрити
съ кълдъръми, потънали въ калъ и смрадъ
улици, паянтови сгради, съ първобитно и не
чисто пристанище, потънало въ мракъ, без
редие" и тжпо безразличие,
Затуй пъкъ и тогава, както и днесъ,
градътъ е кацналъ на китния черноморски
брътъ, морето е било все така безбр-вжно и
и чаровно, въ буря и въ тишина, и небето
надъ него е все така високо и лазурно.
Като въ приказното царство малкото
пристанищно градче съ темпа на развитието
.

(следва на 2 стр.)

Програмата на вестника е програма на
общинската управа.
Една отъ главнитгь му задачи ще е да
ратува за подобрение условията на живота
въ града и присъединенитгь села и ще защища
ва добре разбранитгь общински интереси, ка
то отбива вспко посегателство насочено
отъ когото и да е срещу тп>хъ.
„Варненски общински вестникъ" ще ра
боти най-главно за създаване у гражданство
то единомислие, единодушие и сплотеность
по големите общински въпроси; ще организирва общестеното мнение въ тгьхна защи
та и ще носи високо знамето на гр. Варна.
Редкцията се ласкае отъ мисъльта, че
„Варненски общински вестникъ" ще срещне
симпатиитгь на варненското гражданство.
ОТЪ РЕДАКЦИОННИ КОМИТЕТЪ.

Стр.
Хр.

Кр.

2.

„ВДРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"
Мирски

Штти (щеш Шшш

нлш

Варненскиятъ общински вестникъ започва на
ново да излиза. Постоянното присжтствие заслужава
похвала, защото издаването на единъ вестникъ съ
специално предназначение за Варна е отъ голъма
полза. Тая полза е била съзната отдавна отъ на
ши бивши управници.
На 25 октомврий 1888 г. е било решено отъ
Варненскиятъ общински съветъ издаването на об
щински вестникъ.
Предназначението на вестника е било да се печататъ въ него: а) извлечения отъ решенията на
съвета, значението на които е отъ полза за насе
лението; б) приказитв (заповъдигв) на кмета, кои
то интересуватъ гражданството; в) Общински изя
вления; г) статистически официални сведения; д)
съкращение отъ месечните актове за състоянието
на общинската каса; е) означаване издадените за
кони; ж) телеграми отъ агенция „Хавасъ" или дру
ги новини въ видъ на хроника и безъ влагане
тенденциозность и з) печатане обявления.
Какво значение е отдавано на Варненския
общински вестникъ е видно отъ писмата на К.

на американските градове израстна и се раз
ви въ големия вече пристанищенъ и курортенъ надъ 70 хиляденъ градъ, току подъ по
гледа на варненци, особенно по-възрасгнигв
отъ ГБХЪ.

Колко благородни усилия, колко упоритъ
трудъ и жертви, колко любовь къмъ своя
градъ еж скжпата цена на стореното въ тоя
инъкъ кратъкъ периодъ време за живота на
единъ градъ. Тия усилия и жертви, трудъ и
настойчивость б"вха отдадени съ готовность
и въодушевление отъ страна на варненските
граждани и варненските упорити и самоот
вержени управници!
При този скжпъ споменъ и поучителна
равносметка да въздадемъ хвала и признателность къмъ всички гол-ьми и малки тру
женици, виновници за изграждането на днеш
на Варна.
Прим-врътъ на досегашното нека да ни
въодушевлява за все по-смъ\па и всеотдайна
служба за ДЕЛОТО на нашия хубавъ и склчпъ
градъ!
Красивиятъ и забележителенъ вече, като
морски курортъ градъ, любимата лътна рези
денция на Негово Величество Царь Борисъ III
— Царя на българит-Б и целиятъ Царствующъ Домъ, да пожелаемъ и се стремимъ
скоро да превъзмогне и стопанския си и тър
говски упадъкъ, за да се развива той все
странно, съ бързи крачки, да „расте и ху
бавее" за радость и доволство на всички
варненци и гордость на България.
3 априлъ 1937 год.

Инж. Я. Мустаковъ
кметъ на гр. Варна
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Иречекъ, Маринъ Дриновъ и Л. Леже, които еж
запазени въ архивата на Кр. Мирски. На тия лица,
както и на други е билъ изпратенъ вестника без
платно по решение на общинския съветъ. К. Ире
чекъ на 7-19 ноемврий 1889 год., като изказва
благодарностьта си, честити напредъка на Варна,
който следилъсъ истинска радость.
Маринъ Дриновъ пише на 27декемврий 1889г.
„Съ особенъ интересъ чета въ Общинския вестникъ
живота л^топись на единъ отъ първите български
градове, на който отъ все сърдце желая най-блйскава бжднина".
Л. Леже отъ Парижъ на 4 ноемврий 1889 г.,
като изказва уверенията си на симпатии къмъ
Варна и България, пише, че Варна е града, който
е повиканъ да играе една важна роля.
Когато въ далечното минало ползата и зна
чението на общински вестникъ еж били съзнати,
днесъ, когато Варна, се развива като модеренъ и
благоустроенъ градъ, който се стреми да привлича
масово чужденци, издаването на единъ общински
вестникъ би било отъ много по-голема полза и
вестника би изигралъ много по-важна роля.
Тесните рамки на вестника начертанивъ 1888
година требва да бждатъ разширени, като се на
прави вестника такъвъ, че да изразява цъ\лата
общинска политика на града, да дава материали
изъ миналото на Варна, които ще служатъ за на
писване историята на Варна, да се чертае въ вест
ника бждащия планъ за развитието на Варна въ
въко отношение, да се обежждатъ съ нуждната
сериозность всички мероприятия, които—се. проектиратъ, да бжде въобще вестника истински изрази-тель на общественото мнение и на компетентните
по общинските въпроси.
Следвайки тоя пжть, ние върваме, че издава
нето на общински вестникъ, ще допринесе твърде
много за Варна и за тбва поздравявайки инициа
тивата, пожелаваме успехи на това полезно дело.

Вари какъвъ нансе избьгватъ
о отношение
е
доОре
отъ гршдштЪ
Фалшифицираните продукти.

Интересътъ къмъ здравното състояние на
града е ГОЛ-БМЪ. ПО този поводъ се отнесохме до
н-ка на общинската санитарна служба г. д-ръ Мартевъ, който ни заяви:
— Въ здравно отношение града е съвършенно запазенъ тази година отъ остри заразни боле
сти. Както всека година презъ м. мартъ зачестя- -•
вятъ заболявания отъ инфлуенца, но тази година
тЬ не вземаха епидемиченъ характеръ и не се сръщатъ злокачествени форми отъ тая болесть.
Здравната служба при общината, напоследъкъ
е забелязала при надзора си на съестни продукти,
фалшификации на смлъно кафе, черъ пиперъ, кимионъ и др. Фалшификаторите еж наказани, но
добре е гражданството да се запази отъ ГБХЪ, ка
то предупреждава при случаи здравната служба.

Варненски граждани! Проя
вете гзо-голомъ интересъ къмъ
о б щ е с т в е н и я ж и в о т ъ на
собствения си градъ.

Брой 1.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Стр. 3.

Разширението на Варненското електрическа централа
Първата крачка къмъ

реализиране на едно крупно. дЬло за електроснабдявание.

Изложението на кмета г инж. Я. Мустаковъ предъ варненцн.
Нуждата отъ разширение на Варненската
електрическа централа, особенно презъ последните
години, представлява единъ актюеленъ въпросъ,
жизненостьта на който е свързана съ правилното
развитие на Варна въ стопанско и културно отно
шение. Презъ всичкото време до сега, той е билъ
схващанъ добре отъ ржководнитв фактори на гра
да и достатъчно много подлаганъ на сериозни про
учвания.
Едва, обаче, сегашното управление на варнен-'
ската община, начело съ кмета г. инж. Янко Мустаковъ, пристлши активно къмъ реакизирването му.
По този поводъ кмета на града г. инж. Янко
Мустаковъ предъ публично събрание на 31 м. м.
направи обстойно изложение, което заслужава вни
манието на цълото гражданство. Въ кратко резю
ме предаваме по-долу сжщественитБ страни на
електроснабдиталния въпросъ въ града ни.
Следъ като г. кмета направи прегледъ на из
минатия пжть въ Варна на електроснабдяване, отъ
създаването му до днесъ, той изтъкна, че разши
рението на електрическа централа се налага отъ
главното обстоятелство, какво сегашното състоя
ние на централата е безъ никакъвъ двигателенъ
резервъ и рискува въ нъкои моменти да лиши
отъ осветление голъма часть отъ града, а съще
временно и да не е въ състояние да даде необхо
димата електрическа енергия на индустриалнитъ
предприятия. Времето за ремонтъ на сегашнитъ ма
шини е извънредно ограничено, защото нуждата
отъ електрическа енергия презъ по-голъмия периодъ отъ денонощието ги заставя да бждатъ въ
движение. Никжде, заяви г. кмета, не се работи
съ подобни машини безъ какъвто и да е резервъ.
Отъ края на 1936 г. презъ изтеклиятъ зименъ
периодъ се е могло да се помогне за покриване
на опаснитъ върхове товари на централата съ новопопостроената турбинна централа на водопрововода „Ватова — Варна, съ нагодени комбинации
за черпене на водата. Но нуждитъ на водоснабдя
ването съ тия на освътлението не съвпадатъ и то
ва е едно временно създадено положение съ срав
нително тази малка водна централа.
Отъ края на 1935 г. се започнаха въ общи
ната подробни проучвания на всички възможно
сти за разширението на електрическата централа,
съ постройката на една нова парна турбо-генераторна централа съ мощность отъ 2,200 киловата и
два парни котли, която мощность се равнява на
3,000 конски сили.
Проучени бъха ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за електро
снабдяване отъ Ходжамаръ — централата на ми
на „Черно море" — „Ядрее", възможностьта да
увеличимъ нашата енергия чрезъ доставката на
единъ новъ дизелъ моторъ и постройката на една
голема районна централа при с. Мирово (Соловаря при Провадия). Независимо отъ основнитъ тех
нически и стопански проучвания, извършени отъ
стоп. общинско предприятие за електроснабдяване,
въ редица заседания на групата на електроинже
нерите въ Варна и цълиятъ клонъ на Б. И. А. Д.,
въпросътъ е билъ разгледанъ най-детайлно и бла

годарение на това съдействие общината направи
СВОИТЕ постжпки въ края на 1936 г. предъ
м-вото на Благоустройството напълно мотиви
рано и обосновано, съ предложение д а с е
включи въ района на варненската електричес
ка централа задоволяването съ електрическа
енергия и на единъ районъ, включващъ голъ
ма часть отъ Варненска и Провадийска око
лии, съ главните центрове, Провадия, Вълчидолъ, Доленъ-Чифликъ и др., т. е. на северъ
— ромънската граница, на изтокъ — Черно
морския бръгь, на югъ — Балкана и западъ —
д о селата: Марковча, Лопушна и др.
Това предложение благоприятно е възприето
отъ електрификационния съветъ и на Варна се да
ва единъ районъ съ една приблизително и скром
но пресмътната консумация, отъ 2 и половина ми
лиона киловати часа.
При този планъ на електроснабдяване ще бжде необходимо около 100 клм. далекопроводи и
22 трансформаторни поста. Стойностьта на пред
приятието се пресмета: за централата 24 милиона
лева; за далекопреводитъ 7*5 мил. лв и трансфор
маторите — 1*8 мил. лв. или общо 33,300,000 лв.
За реализирането на предприятието благопри
ятствува и възможностьта на Варненската община
да добие още въ началото единъ заемъ отъ фон
да „Електрификация на страната" въ размъръ на
една трета отъ предприятието.
Мотивите на варненската община да пристжли къмъ постройка на парно турбо-генераторна
централа изхождатъ отъ обстоятелството, че при
тъхъ ще се консумира българско гориво — вжглища и пр., което въ сравнение съ дизеловите
машини, даващи разноски отъ 1*25 лв. за произведенъ киловатъ часъ, ще добиятъ цена отъ 82 сто
тинки за 1 кв. часъ
Такава ефтина, електрическа енергия, пъкъ
отъ друга страна ще позволи на много частни ин
дустриални предприятия въ района да спратъ СВО
ИТБ нерентабилни двигатели и да се включатъ
къмъ новата централа. Въ това отношение, както
и цълата градска консумация се предполага още
въ първитЬ години следъ постройката на новата
централа да достигне цифрата 7 мил. кв. часа.
Нека пожелаемъ благополученъ край на тази
отлична инициатива, подета тъй енергично отъ
уважавания ни кметъ.
Доставя се една автомобилна поливачка, ко
ято ще улесни много поливането на градскитъ
улици презъ настъпващия лътенъ сезонъ.
Възложенъ е търга за доставка на 113 тона
емулзия отъ бетумъ за замаска на макаданената
настилка на нъкои улици въ града.
Приготовляватъ се книжата, по които ще се
произведе търгъ за доставката на нови 50 тона
отъ сжщата емулзия.
Общината продава старъ, изваденъ отъ
употребление камионъ марка „Бенцъ", на износна
цена.

Стр. 4.

„ВНРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 1.

- ( ш и и ! чшш -п Варна
Злочестинит-в, които несполучливите
войни донесоха на нашето племе, се указа
ха най-пагубни за подрастващите поколения.
Увеличиха се заболяванията, недъзитъ и
смъртностьта между българскитъ деца. Ето
защо, една отъ първитБмЯрки, следъ войнитъ бъше дасезащитятъ всестранно децата;
Създадоха се по-вече. отъ преди,'-'цЪпъ
редъ институти: детски колонии, трапезарии,
почивни станции,, здравни изложби, здравно
съвещателни станции, сиропиталища и пр. •
• Варна, който е единъ отъ най-зле поставенигв градове въ това отношение, бЪше
избранъ пръвъза откриване здравни съве
щателни станции.
На 1 мартъ 1927 г. при едно скромно
тържество, се откриха детскитъ- здравно съ
вещателни станции въ Варна. Отначало твхната издръжка б-в отъ Съюза за закрила, на
децата и главната дирекция на Народното
здраве, по-после тя бъ подета изцъло отъ
Варненската община.
Постепенно се откриха четири станции
въ разни пунктове на града, а сега има та
кива и въ селата придадени къмъ общината.
Сестритъ* посетителки посещаватъ по
.домоветБ всички новородени деца, напжтствуватъ на самото мъсто мгйкитв, за правил
ното отглеждине на децата, за по сериозни
съвети ги отправляватъ въ здравно съвеща
телната станция, а болнитв къмъ квалифи
цирана лъкарска помощь. По тоя начинъ еж
извършени около 55,000 посещения за тия
10 години и еж посетени около 6,000 деца.
Така отъ 184 умръли на хиляда живо
родени деца презъ 1924 г., когато неежежществували станциитБ, умиранията спадатъ
на 142 на хиляда живородени още първата
година следъ установяването на станциитъ1927 г., а презъ втората изтекла година
намаляватъ на 128 на хиляда. Значи 56 на
.хиляда новородени деца еж изтръгнати изъ
костеливитъ пръсти на смъртьта.
Разбира се, че въ това отношение има
още извънредно много да се желае и ние
твърдо върваме, че детскитъ станции ще намалятъ още много смъртностьта между деца
та, за да догонимъ, приблизително, западниТБ народи.
Тр-вбва съ задоволство да отбележимъ,
че при тия здравни станци още отъ основа
ването имъ сжществува, благотворително д-во
„Д-ръ Ян. Головина", което събира парични
срьдства, набавя пелини, млЯко, захарь и др.

за нуждающитъ. се деиа на бедни родители.
Тихо но системно неговит-Ь членки извършвать, години подредъ, тази благодатна ра
бота. Много неприятности, много разочарова
ние и много огорчения понасятъ тъ\ но ненапущатъ своя опредЯленъ пжть и високо
хуманна цель. За тази високоблагородна дейность тъ заслужаватъ' адмирациитБ на Ц-БЛОто варненско гражданство.
Благородната работа, както на Здравно
съвещателнитв станции, тъй и на д-во „ Д-ръ
Ан. Головина" заслужава всестранна подкрепа
отъ вечки ни. Въ ТБХЪ има мЯсто за безко
ристно и честно съревнование. Тукъ могатъ
да бждать задоволени по най^полезенъ на
чинъ много амбиции на гражданитв и майки,
защото ще се укрепять и защитятъ децата
— най-ценния залогъ за преуспяването на
родъ и родина.
Д-ръ Ст. Мартевъ
Н-къ на общ. санитарна служба.

ВАРНЕНСКА СТАТИСТИКА
Приръсть на населението.
Женидби. Социални грижи.
Културенъ интересь и др.

Винаги статистическит-в данни еж били
най-в-врния указатель за даденъ интересъ.
Ето защо въ последно време отъ всички мъста се държи извънредно много за точното
функциониране на тази служба. За честь на
Варна, службата за статистика е застжпена
по-вече отъ похвално. Тя ни дава указания
за много процеси въ стопанско, културно и
гражданско отношения, които интересувать
ВСБКИ културенъ гражданинъ. Тукъ изнасяме
часть отъ нея:
1). За м. мартъ изселени отъ Варна 49. Приселени 283. Забелязва се една имиграция съ при
ръсть — 234 жители, която е указание, че
въпр-вки икономически застой на Варна приселванията надвишаватъ изселванията.
2). Презъ месецитв януарий и февруарий
въ Варна еж родени 171 отрочета, отъ кои
то 90 отъ мжжки полъ и '81 отъ женски.
Отъ ТБХЪ има 4 близначета и 5 мъртворо
дени. Отъ всички новородени само 8 еж отъ
незаконенъ бракъ.
3). За м. януарий еж зарегистрирани 15
женидби; за февруарий 53. Прави впечатле
ние, че презъ м. януарий най-високата възрасть на ДВОЙКИТЕ е до 35 год., а презъ м.
(следва на стр. 5)
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Нанъ ще Още извършено й щ щ ш о на гр. Варна да Ш / ш
СЪ СРЪДСТВЯТЯ НЯ ВРЕМЕННЯТЯ ТРУДОВЯ ПОВИННОСТЬ.
Средствата добивани отъ временната трудова
Работата на 2200 повиничари, които ще се
повинность отъ нъколко години, благодарение на
явятъ да отбиятъ повинностьта се разпределя, как
добрата организация въ областьта на тази служба,
то следва:
даватъ възможность на варненската община да
1. Изравняване улиците и площадите, запъл
развие единъ широкъ планъ на благоустройство,
ване НИЗКИТЕ м^ста съ пръсть и т. н. споредъ нитъй много крЪщящо поради курортното развитие
вилационния планъ на града въ квартала около
на града и да осжществи чрезъ него една социал
памучната фабрика „Царь Борисъ" съ 450 трудовака.
на, политика, подпомагаща хиляди безработни, ко
2. Разръдяване и подмладяване старитъ гори
ито намиратъ по този пжть пласиментъ на своя
чки въ приморската гридина — 100 тр.
трудъ.
3. Попълване трапищата между новитъ гро
Постоянното присжтствието на В. Г. О. У. ви
бища и шосето Варна — София и залесяване на
наги е преценявало голъмото значение на тази по
сжщото — 150 тр.
литика и не е закжснъло съ решение още отъ 28
4. Направа подготвителните работи'-и платно
ноемврий 1936 г. да изготви своя планъ на работа
то на шосето което ще свързва предградията „Макза 1937 година, който своевременно е одобренъ
суда" и „Дамянова махала" — 160 тр.
отъ главния директоръ на трудовата повинность и
5. Извършване землените работи по улицитв
вече се прилага.
„Отецъ Паисий" и др. водещи до новото смътище
Споредъ този планъ В. Г. О. У. презъ 1937 г.
— 250 тр.
ще свика за отбиване на вр. труд. повинность всич
6. Реголване кварталнитъ градинки, направа
ки жители на града, български поданици, отъ мжжи.подобрение детскит-Б игрища — .100 тр.
ки полъ отъ 20 до 45 г.; възръсть включително,
7. Поддържане „Аспаруховия валъ";—100 тр.
които споредъ общия ймененъ списъкъ възлизатъ
8. Изравняване улицитъ и площадитъ въ квар
на 13,124 пешаци и 306 колари, като пешацитъ ратала Яспарухово. Откриване улицигв споредъ реботятъ 10 Дни, а коларитъ съ колата си 5 дни.
гулациония планъ и. шосировката имъ — 400 тр.
9. За поставяне новитъ кръстовища — 80 тр.
Всички повиничари се разпредълятъ на 14
см^ни, както : следва:
10. Изравняване улиците и площадитъ изъ
града, землени и др. работи — 410 тр.
I смъна 45 и 44 г. ще раб. отъ Ш - 19 май Е
Сумитъ постжпили отъ откупи и глоби по по
Н .
43 й 42 г. п ,» „
25 V. — 3 VI
винностьта за 1936 г. еж възлизали надъ 1,000,000
III '„
41 и 40 г.
„ ••7.У1. — 16 VI
лв. За 1937 г. заедно съ тия събрани отъ нелик„ 22 VI. — 1 VII
IV
„
39 и 38 г.
видиранитъ за минали години се о ч а к в а т ъ
V „
„ 5 VII. — 15 VII
37 й 36 г.
1,500,000 лв., които ще се изразходватъ по стопан
„ 19 VII. — 28 VII
VI
„
35".и 34 г.
.
ски начинъ за благоустройствени цели както
„ 2 VIII — 11 VIII
VII „
33 и 32 г.
следва:
„ 16 VIII — 25 VIII
VIII ,
31 и 30 г.
,„ 30 VIII - 8 IX
29 и 28 г.
а) За персоналъ къмъ труд. бюро, закупуване
IX , ,
„ 13 IX - 22 IX
на инструменти, за печатъ и канцеларски —
X
,,
27 и 26 г.
.
25,й24г.
„ 27 IX — 6 X
200,000 лв.
XI , ,
„ 11 X — 20 X
XII ,,
23 и 22 г. »
Останалата сума отъ 1,300,000 лв. ще се из
21
„ 25 X — 5 XI
ХШ , ,
ползува за набавяне материалит-Б и изплащане на
»
XIV с борна смъна
„ 9 XI — 18 XI
надниците на работниците за направа основна на
стилка и емулзиране площадъ „Мусалла" и ул.
Съгласно чл. 55 отъ правилника за прилага
Преславъ (обща сума — 800,000 лв.) и шосиране
не вр. труд. повинность, отбиването става въ пари.
улиците
водещи за новото смътище — Трайко
Само 2200 души ще се явятъ да отработятъ
Китанчевъ,
Георги Мамарчевъ и Капитанъ Златевъ
повинностьта си ( чл. 59 ал. II отъ правилника ка
(обща
сума
500,000 лв.).
то крайно бедни), а останалитъ следва да се откупятъ.
Ржководната идея на постоян. приежтетвие
при изготвянето на този планъ е била: — да се
февруарий до 5 г. Най-много женидби стахвърлятъ събранитв средства въ по-вече къмъ цен
търа на града, тъй като отъ гражданите въ цен
ватъ въ възрастьта отъ 21 до 25 год.
търа постжпватъ суми отъ откупуване, а ония отъ
4). Социалнит-в грижи на Варненската
гражданитЬ, които отбиватъ своята повинность въ
община еж твърде значителни. Презъ м. янутрудъ, жив-вейки въ покрайнините на града, да раарий еж раздадени на 132 семейства 32 тона
ботятъ за благоустройването на своитъ квартали.
11

11

11

11

.11

11

1.1

11'

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

дърва безплатно; на 1964 сем. — 20910 кгр.
хл-вбъ и 3602'5 кгр. месо и 3460 лв, парич
на помощь. Презъ м. февруарий сжщо еж
раздадени на 108 семейства — 32'5 тона
дърва и на 228 семейства помощь въ пари
— ч23,490 лв.
" Презъ м. мартъ на 15 семейства крайно
бедни "—"23
тона дърва и на 134 семейства
32,840 лв.

Друга придобивка, въ това отношение, се сме
та създаването тази година на общинска работил
ница за бордюри, вмъсто отдаването имъ на предприемачъ, както до сега е ставало, отъ което се
пресмъта, че варненската община ще с п е с т и
2ОО.О0О лв.
Сжщиятъ планъ засъга и благоустройството
на селата Царево, Галата, Надежда и Звездица,
включени къмъ варненската община, но сведения
та за тъхъ ще предадемъ въ идущия брой.
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КУРОРТЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ
Управата на Варненското общинско курортно
стопанство е имала похвалната инициатива съ едно
изложение да представи всички по важни моменти
отъ дейностьта на Общинското курортно стопан
ство презъ 1936 г., съ цель същевременно да под
чертае известни дефекти въ миналото, спжващикурортното развитие и да посочи всички меропри
ятия и мърки, които обусловятъ правилното раз
витие и напредъка на курорта Варна.
Ценностьта на това изложение се състои въ

Твърде е интересна дадената статистика въ
изложението за 1936 г., която съпоставена съ ми
налите години е следната: 1) посещение на лгьтовници отъ вттрешностьта на страната:
за 1934 г. — 4,869; за 1935 г. — 15,575; за 1936 г.
— 13,004.
2) Посещения отъ чужбина: за 1932 г. —
4,601; 1933 г. — 4,897; 1934 г. — 6,149; 1935 г. —
6,704; 1936 г. — 6,184.
Въ връзка съ посещенията само отъ курорт
ни такси еж постжпили следните суми: за 1932 г.
— 261,800 лв.; 1933 г. 237,630 лв.; 1934 г.—446,840
лв.; 1935 г. — 829,070 лв. и 1936 г. — 723,340 лв.
Намалението на летовниците за 1936 г. въ
сравнение съ 1935 г. се дължи на редъ причини
отъ външно и вжтрешно естество.
*

Въ връзка съ организиране и подготовка на
курортния сезонъ за 1937 г. управата на курортно
то стопанство е възложила последното отпечатва
не на проспекти и плакати на виенската фирма
„Хвала". Ще бждатъ отпечатани и 4ООО броя фотомонтажи-плакати на дълбокъ меденъ печатъ на
български, чехеки, немски и френски езици.
Отъ изготвените проспекти еж разпратени

това, че за пръвъ пжть възъ основа на реални да
нни се прави едно дълбоко и обективно проучва
не на курорта Варна.
Въ първата часть се прави прегледъ на всич
ко реализирано презъ 1936 г. съ съответните под
робни констатации и посочени дефекти.
Въ втората часть е нахвърлена идейна про
грама за'бждащата дейность, и въ третата — ед
на обектвна преценка за възможностите на пред
стоящия курортенъ сезонъ.

7000 броя въ странство главно въ хотели и панси
они на,дадени.зимни курорти.
Варна сжщо така, ще има свои рекламни
щандове въ павилионите на експортния институть
въ Лайпцигъ, Бреслау, Любляна, Парижъ и Полша.
За цельта еж дадени на разположение на експорт
ния институть увеличени изгледи (снимки) отъ ку
рорта въ разм%ри 60 по 180 см., цветни плакати и
специални хвърчащи листове за раздаване на пуб
ликата.
*

За отваряне на ресторанти и съ спиртни на
питки ще се издавать сезонни патенти (6 месечни)
отъ съответната данъчна власть.
Чужденецъ, който желае да се снабди съ патентъ ще му се издава такъвъ отъ съответната
данъчна власть следъ получаване съгласието на
респективното сдружение.
*

Стопанството „Вода и каналъ" е привърши
ло окончателно мрежата по свързването на морс
ките бани съ тржби по-широки отъ досегашните,
които ще дадатъ възможность за по-обилна вода
и увеличаване на душовитъ.
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СВЕДЕНИЯ
на Варненското общинско житно тьржищз — продажби на разни зърнени храни
и варива презъ м. м. I, II и III — 1937 год.
м-цъ Януарий
№

м-цъ Февруари й

м-цъ Мартъ

Видъ на храните
Число на Количество СрЪдни Число на Количество СрЪдни Число на Количество СрЪдни
квл*те
кгр.
цени
цени ноянтЪ
кгр.
кгр.
цени
шатЬ

1

Бобъ Чалия

70

11415

576

136

29265

590

2

Бобъ сжра

11

1500

512

47

8385

545

3

Царевица

243

105495

220

199

77790

212

239

95685

212

4

Ечемикъ

57

22524

247

32

12236

266

85

32976

272

5

Слънчоглед, семе

2

200

340

Ю

2240

356

11

466

296

6

Фий

31

6864

237

49

15136

238

129

39248

252

7

Овесъ

4

1400

208

12

2904

269

53

11272

269

Просо

2

1335

201

—

—

—

4

1815

211

Нахутъ

11

1380

391

5

660

536

22

3945

597

8
9

163

615

31900

79 . 16005 .

•

533

10

Леща

3

780

379

10

1230

400

23

3675

372

11

Разни

—
Всичко 434

—
152893

—
—

1
501

60
149906

120
—

4
812

1305
238292

175
—

Отъ сведенията ясно проличава увеличение на ценитв за всички произведения,
което е твърде насърдчително за земедълскитв производители. Закупената стока въ по-голъмата
си часть е предназначена за износъ.

ИВШЙТО .и ниши

вишната ойнна
Какво намаление е направено на редовнитв
данъкоплатци.

За времето отъ 1 до 31 мартъ 1937 г.
за смътка на Варненската община е събрано
4,330,062 лв. При изплащането на данъцитъотъ 3160 редовни данъкоплатци е направено
намаление отъ 10 на сто, равняващо се на
289,735 лв.
За сжщото време е събрано за стопан
ството „вода и каналъ" — 2,140,175 лв.
Срещу тази сума е събрано отъ 3160 данъ
коплатци 1,041,521 лв., на които е направе
но 10 на сто намаление, равняващо се съ
други такси на 106,529 лв.
Презъ сжщото време приходигв отъ об
лози се разпред-влятъ:
1. Данъкъ сгради — 1,838,329 лв.; 2.
поземленъ данъкъ — 103,307 лв.; 3. сметь
—1,349,619 лз.;4. паважи и китонъ — 65,856
лв.; 5. Непавирани тротоари — 46,833 лв.;
6. Падарско право — 133,072 лв.; 7. Фирменно право — 166,702 лв.; 8. Недобори —
226,302 лв.; 9. Стойность паважъ и китонъ
— 128,825 лв.. стойность на бордюри —
177,715 лв. (съгласно чл. 20 отъ закона за
стол. община).

10. фондъ общ. бедствия — 92,343 лв.
11. Глоби — 153,132 лв.
Приходигв отъ стопанството — вода и
каналъ се разпред-влятъ:
1. вода — 1,225,179 лв.; 2. Каналъ —
580,033 лв.; 3. Разни поправки, водомери и
др. — 37,856 лв.; 4. заплащане общ. разхо
ди за канализация — (чл. 20 отъ зак. за
стол. община) — 254,224 лв.
5. глоби — 40,983 лв.
Следната таблица ни дава прлегледность
за сравнение на приходигЬ на Варнен. град.
община за първото тримесечие, отъ което се
вижда, че въ сравнение съ миналата година
приходигв еж нарастнали надъ 4 мил. лв.
ПО

Г О Д И Н И Т Ъ

М Е С.|Д И 1935 г.

1936 г.

1937 г.

януарий

1,147,181

911,446

2,865,791

февруарий

2,405,952

4,369,447

4,229,517

мартъ

3,763,203

2,055,680

4,358,479

7,316,336

7,336,573 11,453,787

всичко

Стр. 8.

ВЕСТНИКЪ"

„ВАРНЕНСКИ

Вшко Общ. пщоипро
тържище
Отъ 8 февруарий т. г. Варненската община
създаде плодово-зеленчуково тържище съ цель да
се централизира пазарьтъ на горните продукти и
подъ контролата на съответните общински органи
да се следи за доброкачественостьта и избегне
спекулацията съ ценитЬ.
Още първигв резултати отъ действието на
тържището еж задоволителни, макаръ досегашно
то проежществуване да е въ единъ мъртавъ сезонъ за продажбите на плодове и зеленчуци.
Споредъ официалните сведения на сжщото
тържище за времето отъ 8 февруарий до 31 мартъ
тази година еж пристигнали и продадени зеленчу
ци и плодове отъ района на гр. Варна Ю27 коли
отъ 75,367 кгр. продукти и отъ други райони чрезъ
БДЖ — 197,030 кгр.
Отъ 22 до 31 мартъ еж продадени следнитъ
количества на следнитъ цени:
Видъ
на зеленчука

Лукъ
Картофи
Спанакъ
Чесънъ
Репички
Прасъ
Разни
Всичко

• Обща
Килогр. СТОЙНОСТЬ

8085
19414
16ОО7
890
1148
59
6334

28165
37928
9472'
3470
5015
100
20957

СрЦ.

цена

Макс.
цена

1-50
1-50
О-2О
2212-

62*30
110
10
210

3-23
1-95

М1ННМ.

цена

059
3-88
4-36
1-70

з-зз

51937 105107

Снимки, регулаци и инивелации
ИЗВЪРШЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ
Отъ службата при отделението — снимки, ре
гулации и нивелации презъ сезона на 1935—1936 г.
еж изработени следните регулационни планове:
1. на „Новата циганска махала". 2. предградието
„Триградецъ" (Трошево, Дамяново и Максуда, 3.
„Памученъ кварталъ"; 4. „Поровецъ" (Кокарджата);
5. „Курортното предградие" и лозята; 6. Курорта
„Св. Константинъ"; 7. Новата кланица; 8. НОВИГБ
гробища въ мърка 1:1000; 1:500; 1:250; 9. Квартал
ните градини и „Аспаруховия валъ".
Отъ сжщото отдъление за сжщия периодъ
еж изработени нивелациитв на кварталитк около
казармата и Държавната болница, на пъсъцитъ и
I участъкъ. Презъ тази година ще се довърши ця
лата нивелация на града.

Варна е Царицата на Черно
море. Нейната красота изграж
да благоденствието и напредъ
ка на варненските жители и ве
личае името на България.
Печатница „Варненска поща" — Варна:

Врой 1.

ХРОНИКЯ
Тъзи дни започва ремонта на общинскитЬ
месарски хали на ул. „Владиславъ", ул. „Нишка"
и Пазарния площадъ, като въ СЖЩИТБ ще се пригодятъ по единъ магазинъ за рибопродавница и
за продажба на заклани птици. Ремонта е основенъ и ще се извърши отъ предприемача Стилиянъ
Ивановъ, върху когото еж утвърдени търговетъ.
Търгътъ за ремонта на халигъ на ул. „Шипка"
е насроченъ на 29 того.
Изпратени е ж за утвърждаване въ мини
стерството на Просветата плановете, поемнитъ ус
ловия и дру1и книжа за постройка на проимназия
подъ Пазарния площадъ — между Юнашкия салонъ
и Македонския домъ. Постройката ще има 16 учеб
ни стаи, гимнастически салонъ, 2 стаи за забавач
ница, баня, жилище за прислугата, стая за закус
ки и др. и ще коства около 4,500,000 лв.
За д а се благоустрои пазаря за едъръ добитъкъ и се приспособи къмъ съвременитъ хигие
нични изисквания е насроченъ търгъ, за построй
ка на лавка, коневезъ, клозетъ и др.
Пристигнали е ж доставените отъ фирмата
Хубертъ Цетелмаеръ — Концъ, Германия, два мо
торни валяци: 12-тоненъи 6-тоненъ, за нуждитЬ на
пжтно-паважната служба при общината. Назначена
е комисия за приеманието имъ.
На 31 т. м. е насрочено спазаряване за дос
тавка на желъзната конструкция за ,100 пейки, ко
ито ще бждатъ поставени изъ парковете и улици
т е на града.
Презъ този сезонъ, на нъкой отъ площади
те изъ разнитЬ краища на града, ще се направятъ
градинки, по подобие на оформените вече такива
на пл. „Отецъ Паисий" и пл. „Лаврентий".
Презъ м. мартъ на Варненския общински
животински пазарь еж продадени 600 броя. Постжпили еж суми: 1) интизапско право 24817 лв., 2)
епизотна връхнина 2680 лв.,3) такси за входъ 3410
лв., всичко 30907 лв. Отъ СЖЩИТБ такси презъ м.
януарий еж постжпили 29307 лв., презъ м. февру
арий 36702 лв.
Отчакватъ се да пристигнатъ въ Варна директорътъ на пжтническо бюро „Адрия — Прага"
и единъ отъ директорите на туристическия отдълъ
на автомобилната фирма „Татра Верке".
Въ Курортната дирекция е постжпило за
питване отъ сдружението на чехекитъ и. немски
актьори отъ Прага, които искатъ съ договоръ да
наемать отъ 35 — 45 апартаменти за предстоящия
сезонъ. Едно отъ исканията на артиститъ е апар
таментите да бждатъ непосредствено до морския
плажъ.
Окончателния видъ на проспектите и фотоплакатитв за курорта Варна еж вече изготвени и
изпратени за отпечатане въ печатница „Хвала" —
Виена.
Тази година, сравнително до сега,,проспекти
те ще бждатъ изготвени много по рано.

