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Всичко за вестника

се изпраща чрезь кметството
— Варна.

К. Бочевъ

Новата общинска експортна кланица
съ хладилници
Благоустройството е характеризира
ло презъ всички времена културния уровенъ
на човтька. То е дало ония веществени
паметници, които свидетелствуватъ за
цивилизаиията на народитгь.
Благодарение на една разумно про
веждана благоустройствена политика, въ
гр. Варна днесъ блести съ нарастваща си
ла лжчътъ на една истинска материална
култура. Следъ морскитп> бани, казиното,
театъра, водопровода „Батова-Варна", се
нарежда ново значително обществено ме
роприятие — общинската експортна кла
ница.
Нуждата отъ нова, модерна кланица
въ Варна се чувствуваше отдавна. Досе
гашната „скотобойна", построена, за да
задоволи временните нужди на едно много
по-малобройно население, съоржжена първо
битно, беше станала повече невъзможна
и отъ неколко години настойчиво се сла
гаше предъ управите на гр. Варна, въпроса
за постройка на нова подходяща кланица.
Освенъ съображения отъ хигиенично
естество, такива и отъ социаленъ и сто
пански характеръ налагатъ
кланичното
дело въобще да бжде поставено на своята
висота. Варна, която е единъ големъ при-

станищенъ градъ, съ преспективи за едно
не вече далечно добро търговско бждеще,
която лгьтно време приютява
летовници
отъ почти всички краища на света, нало
жително е да има една кланица,
като
новопостроената.
Вънъ отъ сяществующите
по-далечни
преспективи, требва на новата
кланица
да се отдаде нуждното значение, особено
при настоящето бедствено положение на
нашия градъ, защото тя ще даде възможность да се подпомогнатъ сега сжществующите и се развиятъ нови частни
инициативи, свързани съ кланичното и
хладилно дело; ще създаде условия за нови
обекти за работа и търговия въ замрелия
стопански животъ на Варна. А това вече
е една настояща заслуга, не безъ значение.
Най-сетне съ постройката на тази
кланица се изпълва и закона за надзора
на съестните продукти отъ животински
произходъ и се услужва на хигиенната по
литика и на държавата.
Така, днешна Варна постепенно а си
гурно се нарежда между първите наши
градове, чиято материална култура може
да служи за гордостъ и на идните по
коления.
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Старата общинска кланица въ гр. Варна
1 9 0 9 «11939 Г.

Общъ външенъ изгледъ

Външенъ изгледъ на отделението за клане на едъръ и
дребенъ добитъкъ

т

т
Външенъ изгледъ на отделението за клане на свини

Вжтрешенъ изгледъ на отделението за клане на едъръ и
дребенъ добитъкъ

Вжтрешенъ изгледъ на отделението за клане на свини
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Л. Каровъ
Н-къ на техн. отд-Ьл. при общината.

НДИ-НОВЙТД КУЛТУРНА И СТОПАНСКА ПРИДОБИВКА
на гр. Варна
Стремежъгь да задоволява по безболезенъ
начинъ огромните си нужди е импулсиралъ чове
ка — творецъ въ всичките му начинания.
Средствата не се щадятъ при създавне удоб
ства въ живота, защото последнит-fe еж оправдава
ли напълно жертвите, които се правягъ за Т"БХЪ.
Така, модерното кланично дело, отдавна е на
ложило своите удобства въ другите културни стра
ни. Неговите преимущества не еж избегнали и отъ
погледите на българските ратници въ полето на
това дело. Те неуморно еж работили дълги годи
ни, за да дадатъ възможность и ние да вкусимъ
отъ плодовете на труда на онези, които напра

виха главната съставна часть на нашата храна без
вредна, вкусна и употребяема презъ всички вре
мена на годината.
Не еж предметъ на настоящето имената на
онези, отъ труда на които ние днесъ започваме
да беремъ плодове.
Управлението на Варненската градска общниа въ
желанието си да създаде широки възможности за
развитието на кланичното дело въ града му, пол
зата отъ което е неуспорима, въ лицето на бив
шия кметъ Първанъ Бяновъ е замислило това но
во мероприятие и е чакало удобния моментъ за
да пристжпи къмъ приложение на тоя свой зами.

ДШтото, кждето е построена новата кланица
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сълъ.
Тази мисъль не е престанала да занимава и
замъхтницитБ на г. Бяновъ, въ чийто души намери
ла отзвукъ. Като яръкъ нейнъ защитникъ се е
очерталъ на времето си бившия кметъ г. Станчо
Савовъ, който има голЪмъ дЪлъ отъ заслугата да
се изгради това дъ\по.
Подета тази идея о т ъ неговит-fe з а м ъ х т н и ц и ,
тя н а м е р и своето осжществяване, к о г а т о начело на
управлението на о б щ и н а т а
застана г. и н ж . Я н к о
Мустаковъ.
П о д ъ сигурната з а щ и т а и р ж к о в о д с т в о на т о 
зи е н е р г и ч е н ъ кметъ, съ б л и з к о т о сътрудничество
на спечелилигЬ
първа премия п р и о р г а н и з и р а н и я
к о н к у р с ъ за застрояването на модерната
кланица
въ г р . В а р н а г. г. А р х . П е т ъ р ъ М а р к о в с к и , и н ж .
Илия Д о г а н о в ъ и и н ж е н е р ъ Ю р д а н ъ Д а н а и л о в ъ , с ъ
съдействието на Техническото отделение п р и о б 
щ и н а т а в ъ лицето на неговия Н а ч а л н и к ъ г. И н ж .
Л а з а р ъ К а р о в ъ и неговит-fe п о м о щ н и ц и , тази идея
н а м ь р и своето осжществяване едва п р е з ъ насто
ящата г о д и н а .
М н о г о т р у д ъ и ср-Ьдства се в л о ж и х а п р и п о 
лагането здравит-fe о с н о в и и и з г р а ж д а н е т о на това
о г р о м н о Д-БЛО, н о не щ е з а к ъ с н е е времето, к о г а т о
всичкит-fe тъзи ж е р т в и щ е позволятъ на в а р н е н с к о 
то г р а ж д а н с т в о да се радва на плодовегЬ на т о з и
т р у д ъ и Т Б З И средства.
М о д е р н а т а к л а н и ц а в ъ В а р н а е построена на
единия о т ъ брътовет-fe на м о р с к и я каналъ, к о й т о
свързва Г е б е д ж е н с к о т о езеро съ морето. Ф о н д и р а на на 683 ж е л Ъ з о б е т о н с в и
и бетонови
пилоти,
съ ср-вдна д ъ л ж и н а 7 м. чрезъ к о и т о е стжпила
здраво на почвата, тя представлява една солидна
жел-взобетонова с ъ ж . б . п о к р и в ъ , м о н у м е н т а л н а с г р а -

Приготовляване бетона з а пилотната машина

да. Изградена такз, тя съставлява единъ удобенъ,
модеренъ кланиченъ комплексъ състоящъ се отъ
10 ОТД-БЛНИ постройки застроени по отд-кпно както
следва:

Арматурата на пилцовата плоча надъ хладилника

1. Главенъ кланиченъ комплексъ
2. Административно здание
3. Борса — ресторантъ
4. Гаражъ
5. Котли
6. Оборъ за едъръ добитъкъ
7. Оборъ за дребенъ добитъкъ
съ торища и рампа
8. Оборъ за свини
9. Изолационна кланица
10. Оборъ къмъ сжщата кланица
Съ обща квадратура

Пилотната машина, съ к<
кланицата

на
п
Ш
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п
щ

п

ш
т
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5298
372-30
308
78
364
544
540
240
382-50
105
8,227-80 кв. м.

Изградена чрезъ предприятие разделено на
две части: строителна часть, извършена отъ Инже
неръ Юрданъ Златановъ и доставка и монтажъ
на машинната часть — отъ машинната фирма
„Ческо—Моравска Колбенъ Данекъ", тя струва на
общината 32,000,000 лева.
Така пригодена, тя

дава

възможность да се
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Стр. 5

Обшъ външенъ изгледъ на новата кланица

Изгледъ на товарителната хала

Съединителенъ коридоръ въ главния кланиченъ комплексъ

колятъ дневно, като се убиватъ чрезъ сгъстенъ
въздухъ и по електрически начинъ 100 глави
едъръ добитъкъ 2,250 глави дребенъ добитъкъ 150
свине.
Специалнитв електрически обезмъглители по
ставени въ кланичнить зали създавать удобна ат
мосфера за работа. Желъзнитъ висящи пжтища

направени въ помьщенията позволяватъ лекото и
безъ особени усилия транспортиране на ОТДЪЛНИГБ
части на добитъка въ залата за продажба, изтивочната, предхладилника, хладилника, работилни
цата за беконъ, хладилника за беконъ, кждето спе
циална уредба отъ въздушни канали, изпраща
произведения отъ компресоритъ, чрезъ амонякъ,
•

I IHT

Стада на административните служби при кланицата

Общъ изгледъ на борсата-ресторантъ при кланицата
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Външенъ изгледъ на изолационната кланица

Строежътъ на железобетонния куминъ на парно-котелното
помЪщение
чистота на тълото си. Специалните помъщения за
лекарския персоналъ, удобни и съобщаващи се съ
телефонни инсталации, осигуряватъ експедитивно-

Екарисажна инсталация

студенъ въздухъ и подържа въ тЪхъ подходящата
за местото температура. Чрезъ сжщия висящъ желъзенъ пжть месото, беконътъ и другите продукти
огь добитъка се изпращатъ на товарителното хале,
кждето се товарятъ на колитЬ, които ще ги транспортиратъ за градските хали и магазини. Уредни
т е удобни съблекални и душове позволяватъ на
всички работящи въ кланицата да подържатъ

ПарнигЬ котли

Парно-котелното помещение
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сть при работа. Оть поставените електрически ча
совници работниците могатъ да опредЪлятъ вре
мето даже и тогава когато иматъ най-много работа.
Котлите, поместени въ специално котлено помъщение, изпращащи пара и топла вода чрезъ специаленъ паропроводъ и топлопроводъ въ кланич
ните зали, бани, душове, черварници, шкембеджийници, осигуряватъ образцовото почиставне на вжтрешноститъ на добитъка. Построените обори
къмъ всъка кланица псзволяватъ удобното отхраняване на определения за клане добитъкъ, а при
строеното къмъ обора за дребенъ добитъкъ мо
дерно торище е едно сжщо много голъмо удобство.
Изолационната кланица, пригодена въ малъкъ
мащабъ по сжщия начинъ, както главния кланиченъ комплексъ, гарантира обезвредяването на
болното и съмнителното болно месо. Борсата —
ресторантъ съ ресторантите си за работници и

Стр. 7.

Вжтрешенъ изгледъ на кланичната зала за свини \

Вжтрешенъ изгледъ на залата за клане на едъръ рогатъ
добитъкъ
Вжтрешенъ изгледъ на обаригЬ за дребенъ рогатъ добитъкъ

Вжтрешенъ изгледъ на убивалнята клътка за
дребенъ добитъкъ

Вжтрешенъ изгледъ на залата за продажба на месо на едро

търговци и всички придадени къмъ тъхъ помеще
ния, осигурява удобното продоволствуване. Гараж
ното помещение позволява въ партера
да се
помъстятъ и поправятъ два транспортни автомоби
ли съ най-гол+зма мощность, а въ I-вия етажъ
служи като жилище за шофьорите на тъзи ав
томобили. Построено близко до главния комплексъ,
ни улеснява бързия транспортъ на месото за града.
Административното здание, давайки възможность да се помъстятъ канцелариите на всички
служби при кланицата позволява удобното ржководене на тъзи служби, а уредените жилища за
управителя и машинния инженеръ въ него даватъ
възможность на СЖЩИГБ да бждатъ въ постояненъ
контактъ съ всички служби и презъ всъко време.
Удобни
пжтища
свързватъ
сградите
на
кланичния комплексъ. Модерна канализация отвеж
да нечистите и дъждовни води въ морския каналъ
и заедно съ водопроводната мрежа осигурява
подържането на образцова чистота въ кланичните
помещения и гарантира, подръжката на градините,
залесяванията и затревяванията въ големия кланиченъ парцелъ.
Замисленото бждащо решение ще предста
влява сжщо едно доста голъмо удобство, защото
въ него се проектира да се поместятъ откритите
пазари въ втората часть на двора на кланицата.
Така съградена новата кланица представлява
единъ цененъ приносъ за варненското граж
данство, отъ неговата общинска управа и десетки
години напредъ ще
задоволява нуждите му,
като
напомня че тази
управа винаги се е
грижила да създава такива културни
памет
ници, чрезъ които да оправдава доверието, което
й се възлагало
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ЗНАЧЕНИЕТО НА КЛДНИЦИТЬ ВЪ БОРБАТА СЪ ЗАРАЗНИТЪ
и паразитни болести по домашнитЪ животни
Първоначално, още въ старите времена, кога
то на клането на животните, месото отъ които е
предназначено за храна на хората, се е гледало
като на свещенодействие, клането имъ е ставало
на открито. По-късно, презъ ср-вднитъ въкове, кога
то религиозниятъ моментъ при клането на ЖИВОТ
НИТЕ е започналъ да отстжпва на по-заденъ планъ,
предъ хигиенните и други съображения, хората еж
започнали да полагатъ грижи за създаването на
специални за цельта постройки, наречени кланици.
Това показва колко отдавна е била съзната нужда
та отъ създаването на кланици.
Докато не е било въведено, обаче, задълже
нието, щото клането на предназначените за обще
ствена консумация животни да става само на опре
делени места, кланичното дъчпо не е могло да про
гресира. Силенъ тласъкъ въ своето развитие клани
чното Д"БЛО получава едва къмъ края на 18 и въ
началото на 19 столетие, когато се появи и обосо
би ветеринарно - медицинската наука т. е. когато
можеше вече научно да се обоснове значението
на хигиенните условия при добиването на месото.
Въ културните страни днесъ кланичното д"Ьло
е вече въ своя разцв-Ьгъ. То крачи бързо на предъ
и у насъ. Има вече създадени кланици съ най-усъ
вършенствувана техника, които даватъ възможность,
както за най-бързо и чисто добиване на месото,
при максимумъ спестяване на човешки трудъ, така
и за по-продлжителното му и хигиенично съхране
ние, а сжщо и за рационалното оползотворяване
на кланичните отпадъци и конфискати. Съ такава
кланица, можемъ да се похвалимъ, се сдоби вече
и нашия гол^мъ и курортенъ гр. Варна.
За големия и бързъ развой на кланичното
дъ\ло изобщо, най-много допринесе,
естествено,
съзнанието за гол%мата роль и значение на кла
ниците за обществена хигиена, т. е. , за обществе
ното здравеопазване. Но тъхното значение не се
изчерпва съ това. Кланиците иматъ сжщо така
голямо значение и за подобрение здравното състо
яние на домашнит-Ь животни, чрезъ улесняване
борбата съ заразните и паразитни болести по
сжщитЬ.
Съ централизиране клането на животните въ
кланиците е дадена възможностьта за упражнява
нето на единъ действително ефикасенъ санитарноветеринаренъ контролъ и въ това отношение.
Така, още при прегледа на животните преди
клането имъ въ кланиците, могатъ да се откриятъ
известни заразни болести, като: „Янтраксъ", „Бесъ"
„ Ш а р к а " и др. и чрезъ забраняване клането на
такива животни, както чрезъ техното изолирване
и дезинфекция на замърсените места, се допри
нася твърде много за ограничаване по-нататъш
ното разпространение на сжщите болести.
Чрезъ създаването на специални отделения
при кланиците за клане на животни, болни отъ
известни заразни болести, при които клането не е
забранено, се допринася сжщо така твърде много
за ограничаване по-нататъшното разпространение
на гНзи болести. При новата Варненска общинска

кланица има специална изолационна кланица за
клане имено на такива животни.
Въ кланиците е дадена възможность, щото
месото и органите на указалите се при прегледа
имъ следъ клането, болни отъ заразни болести
животни, да се конфискуватъ и унищожаватъ. Сжщо
така се постжпва и съ животните указали се бол
ни отъ разни паразитни болести, като: „Трихиноза"
„цистицеркоза", „ехинококосъ" и др. . По такъвъ
начинъ се прекжева пжтя за по-нататъшното раз
пространение на болестите, т. е. въ това отноше
ние кланиците служатъ като една преграда. При
модерно обзаведените кланици, каквато е новата
Варненска кланица, унищожаването на такива кон
фискати става по най-сигурни и безвредни начини,
при които сжщевременно става и най-рациокалното имъ оползотворяване.
Отъ горното се вижда, че ако клането на
животните не бе централизирано само въ клани
ците, а се извършва въ разните части на населе
ните места, то по никакавъ начинъ не е възмож
но да се ограничи разпространяването на зараз
ните и паразитни болести по домашните животни.
Даже и да се упражнява известенъ контролъ въ
това отношение, той не може да бжде ефикасенъ.
Но чрезъ кланиците не само се прекжева
пжтя за по-нататъшното разпространение на раз
ните заразни и паразитни болести, а чрезъ техъ
се издирва и произхода на болните животни, за
откриване самите огнища на болестите и отъ тамъ
за правилното насочване на борбата срещу техъ.
Не еж редки случаите, когато по поводъ на кла
нични съобщения, за произхода на указали се бол
ни животни, да еж откривани цели огнища не са
мо на болни животни, но и на заболели хора.
Отъ изложеното до тукъ въ кратце се вижда
каква роля играятъ кланиците и въ борбата съ
заразните и паразитни болести по домашните жи
вотни и какво грамадно значение иматъ те въ
тази борба. Това техно значение се дължи главно
на две обстоятелства: първо, защото кланиците еж
обществени заведения и второ, защото службата
по надзора върху съестните продукти отъ живо
тински произходъ и тази за борба съ заразните
и паразитни болести по домашните животни се
ржководи отъ едно место, отъ единъ центъръ.
На новата Варненска общинска кланица пред
стои да изиграе една голема роль и въ това от
ношение.

Д-ръ Ст Роглевъ
Началникъ о б щ . Ветер. Служба.

Варненци работейки за сто
панското благоденствие на чер
номорската царица, работятъ
за собственото си благоденст
вие и напредъкъ.
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Д-ръ Иор. Алексиевъ
управитель о б щ . кланица

НОВАТА КЛАНИЦА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДОБРЕНИЕ
качествата и траиностьта на месото
Мнозина отъ гражданитъ вече еж имали слу
чая да посетятъ новата общинска кланица и да
видятъ условията при които за въ бждеще ще се
добива месото, все още единствената най-ефтина
и пригодна храна за голямото мнозинство гражда
ни, изкарващи прехраната си чрезъ интензивенъ
физически или умственъ трудъ. Ония, които още
не еж имали случаятъ да я видятъ требва да сторятъ това. Тия които еж я видъли и които ще я
видятъ не може да не останатъ доволни и да не
се радватъ, че най-после и въ Варна е завършено
едно крупно общинско предприятие, което има не
само обществено-здравно, но и стопанско значение
за града, околностьта и страната. Новата варнен
ска кланица се характеризира не само съ новитъ
си кокетни и добре разположени постройки, но и
съ това, че тя е обзаведена съ модерно кланично
и хладилно съоржжение, което позволява бързо и
хуманно клане на ЖИВОТНИТЕ, чисто добиване на
месото, лесното му пренасяне и запазване за подълго време, рационално оползотворяване на кланичнигв отпадъци и пр. Най-характерното за мо
дерната кланица, каквато е и варненската, обаче,
е условията, които има тя за охлаждане на добититъ меса, съ което цели да се подобри качество
то имъ и ги запази въ пр-Ьсно състояние за по-

Вжтрешенъ изгледъ на машинната зала
дълго време. Месото е продуктъ, който лесно под
лежи на развала, особено тогава, когато условията
при които се добива и съхранява благоприятствуватъ за това. Охлаждането е най-целесъобразниятъ
способъ за запазването му отъ развала. Подобре
нието на качеството му пъкъ се състои въ това,
че такова (охладено) месо бива по-ароматично,
по-вкусно и no-KptxKO отъ неохладеното пръсно,
а това го прави по-леснесмилаемо и по хранител
но. Необходимо е, обаче, да се знае, че охлажда
нето преставлява една верига отъ етапи и само
когато тая верига остане непрекжената, т. е. когато
имаме охлаждане при всички етапи, отъ момента
на добиване до тоя ка на употребление, може да
се даде една пълна гаранция за запазване доби

тата подобрена хранителна стойность и вкусъ.

Охлаждането на месото въ хладилнитъ помъщения при кланицата представлява първиятъ етапъ
отъ охладителната верига.

Ледогенератора
Изнесеното отъ кланичнигв хладилници въ
магазинитв месо за разпродажба следва до раз
продаването му да се съхранява сжщо въ охладени
помъщения или хладилни шкафове, което е вториятъ
етапъ отъ охладителната верига. Купеното отъ
консуматора месо, ако то не се сготви веднага,
следва сжщо да се съхранява на охладено мвсто,
въ домашенъ хладкленъ шкафъ, което е третиятъ
етапъ отъ охладителната верига.
Липсватъ ли условията за охлаждане месото
въ магазинитв за продажба, прекжева се и охла
дителната верига и гаранцията за понататъшното
запазване на добититв качества на месото отъ
престояването му въ кланичния хладилникъ пре
става да сжществува, особено въ случаитв, когато
охладеното месо престои за по-дълго време не
продадено, 5—6 часа или цвла нощь. Изнесеното
месо отъ кланичниятъ хладилникъ е съ температу
ра -\- 2 до -\- 4° подсушено, а температурата на
въздуха въ месарскитъ магазини презъ лътнитв
ДНИ е надъ 30°—разлика гелвма, настжпва изпотя
ване и овлажняване на месото, промвня се външ
ния видъ, което пъкъ способства за бързата раз
вала на месото.
Новосъздадените условия чрезъ кланичнитЬ
хладилни помъщения налагатъ усвояване новъ начинъ на търговия съ месо и консумацията му.
Търговцитв месари ще трвбва да направятъ въз
можното часъ по-скоро да снабдятъ магазинитв си
съ хладилни шкафове, каквито напримвръ вече въ
почти вевки софийски месарски магазинъ има.
Малко по-добра търговска емвтка и по ефикасна
санитарно-ветеринарна контрола презъ месецитв
съ горещини ще доведатъ до желания резултатъ.
При липса, обаче, за сега на такива шкафове месаритв търговци следва да привикнатъ да изнасятъ
отъ кланичните хладилници сутриньта толкова ме-
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ГОЛЪМО ТЪРЖЕСТВО ВЪ ВАРНА
На 28 май т. г. се извърши тържественото
освещаване на два голъми стопански обекта въ гр.
Варна — новопостроената общинска експортна
кланица и мостътъ надъ канала свързващъ „Чер
но море" съ Бълевското езеро. Варненци бъха
щастливи да видятъ осжществени тъзи две отъ
голъмо значение стопански инициативи. Замиращиятъ икономически животъ на Варна очаква сега
своето процъвтяване само на придобивки отъ по
добно естество.

Общъ изгледъ на новия мостъ
Мостътъ, който е последната дума на строи
телната техника, позволява удобно желъзопжтно
свързване на индустриалния кварталъ въ предгра
дието „Яспарухово", съ останалата часть на града
и цълата желъзопжтна мрежа. Сжщиятъ съ бързо
то отваряне на водния пжть и за голъми параходи,

со, колкото биха могли да разпродадатъ сутриньта,
сжщия день до 10 часа, а следъ объдъ да изнасятъ толкова, колкото биха могли да продадатъ
вечерьта сжщия день, защото непродаденото сутришно, респективно вечерно, оставено да стои
презъ цълия день, респективно нощь въ магазина,
ще се развали.
Понеже болшинството отъ консуматоритв нъматъ удобства по домоветв си, нъматъ хладилни
шкафове за съхраняване хранителни продукти
презъ горещинитв и задушни лътни дни и нощи,
то тъ тръбва да привикнатъ да си купуватъ месо
за готвене обикновено сутринь отъ току що изне
сеното отъ хладилниците такова и веднага да го
сготвятъ. Купеното вечерь месо оставено да престои
презъ нощьта несготвено при лътна стайна темпе
ратура сигурно до сутриньта ще се развали. Домашниятъ хладиленъ шкафъ неколкократно повече
отъ стойностьта му ще спести на домакинството
чрезъ запазване на хранителни продукти отъ раз
вала, независимо отъ това, че подобрява и каче
ството имъ.
Впрочемъ нека се знае гореизложеното за да
не се търпятъ разочарования.

дава необходимото удобство и за водния транспортъ, както отъ новата кланица, така и отъ други
индустриални предприятия, които сжществуватъ,
като фабрика „Царь Борисъ" или които биха се
наредили по бръговетъ на езерото.
Следъ успешното завършване на водопрово
да Батова-Варна новата експортна кланица е още
едно крупно мероприятие и придобивка за Чер
номорската царица.
Необходимостьта отъ съграждането на тази
модерна общинска кланица бъше чувствана твър
де отдавна отъ всички и се налагаше отъ изисква
нията на новото време.
Нима можеше
нова Варна,
съ
китонирани и павирани улици, съ модерни морски ба
ни, съ издържани въ архитектуренъ стилъ частни
и обществени постройки да има грохнала, нехигиенична общинска кланица?. . .
Новата кланица не само ще позволи да се
провежда правилно хигиенната политика на дър
жавата и общината, не само ще подпомогне частнитъ инициативи, свързани съ кланичното и хла
дилно дъло, но ще допринесе и твърде . много за
стопанското процъвтяване на нашия градъ, толкова
онеправданъ следъ войнитъч
Строежътъ на това голъмо общинско мъроприятие започна на 10 септемврий 1936 година и
се завърши, съ машинната му уредба въ началото
на 1939 година.
Въ бъгли щрихи новата кланица може да се
опише така: тя има модерна борса, съ ресторантъ
за сключване на сдълки, гаражъ за две автомобил
ни коли, обори за едъръ, дребенъ добитъкъ и
свини, въ които могатъ да се побиратъ 100 едъръ
добитъкъ, 1200 глави дребенъ рогатъ добитъкъ и

Изгледъ на кланицата отъ моста
150 свини, изолационна кланица, съ две кланични
помъщения, черварникъ, екарисажъ, стерилизаторъ,
лаборатория, оборъ за изолационата кланица, пом
пена станция, жилища за работници и пр.
Главниятъ кланиченъ и хладиленъ комплексъ е
построенъ върху 5.265 кв. м. площь. Въ него се
намиратъ тритъ кланични зали: за едъръ добитъкъ
дребенъ добитъкъ и за свини. Има сжщо и две
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черварски помещения, такова за чистене на шкем
бета и крака, три стаи за конфискати, зала за
продажба на месо на едро, беконна работилница,
отд-вленъ хладилникъ, ледогенераторъ, модерни
канцеларии, технически работилници, специални
помещения за кантари, душове и товарителна зала,
която е разположена задъ хладилниците и кла
ничните зали и отъ кждето изнасянето на месо
става много експедитивно, безъ излишно губене на
време.
Обезсъзнаването на свините преди клането
имъ ще става поср-вдствомъ електрически токъ, а
на едрия рогатъ добитъкъ посрЪдствомъ пистолети
система „Шермеръ".
Както кланичните съоржжения, така и маши
ните, апаратите на хладилната инсталация еж пос
ледна дума на техниката.
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железниците г. Аврамовъ съ госпожата си, Главниятъ директоръ на Б. Д. Ж. — г. Б. Колчевъ, директорътъ на корабоплаването г. Славяновъ, директорътъ на бюджета г. Б. Арнаудовъ, директорътъ на
благоустройството г. Каракостовъ, секретарьтъ на
съюза на общ. служители г. Ян. Сивиновъ и много
висши чиновници.
На гарата ГОСТИТЕ б-fexa посрещнати и приветствувани отъ Шуменския областенъ директоръ г.
Шумеловъ, кмета на града г. инж. Мустаковъ, пол.
комендантъ г. Германовъ, окол. управитель г. П.
Димитриевъ и др. официални лица и граждани.
Сжщо така тукъ бъха строени представителни гру
пи отъ железничари и моряци. Докато г. министрътъ
разговаряше съпосрещачитБжелЪзничарскиятъхоръ
изпълни марша на железничарите и др. песни.
Въ 10 часа, съгласно програмата всички по-

Изгледъ на новия мостъ
Окончателната стойность на построената кла
ница, въ завършения си видъ, възлиза на кржглата сума 32 милиона лева.
Новата общинска кланица, чийто капацитетъ
позволява да бждатъ задоволени нуждите не само
на единъ 75,000-день градъ но и да се развие ед
на голема износна търговия, обещава развитието на
нови частни инициативи, свързани съ кланичното
дело и следователно — нови източници за поми
нъка въ изнемогващия и замиращь стопански гр.
Варна. Тя отговаря на всички хигиенични изисква
ния и е една отъ първите по технически съорж
жения въ страната. Нейното откриване е истински
праздникъ за Варна и затова то се извърши съ
подобающа тържественость.
Съ специаленъ влакъ въ 8-50 часа пристигна
ха отъ София гости и официални лица, поканени
за цельта. Между последните личаха: Министрътъ на

канени, съ моторните кораби на Варнен. приета
нищно управление — „Евксиноградъ" и „Галата"
се отправиха за местото на тържествата. Тукъ бе
ше се стекло масово гражданството отъ Варна и
кв. „Мспарухово". Целиятъ пристанъ и моста еж
разкошно декорирани съ зеленина и знамена, пос
тавени на пилони. Въ специално построенъ аналой, около който се наредиха официалните лица
се отслужи водосветъ отъ митрополитъ Иосифъ въ
съслужение съ свещеници.
Следъ водосвета Гл. директоръ на железни
ците г. Колчевъ направи кратъкъ докладъ за стро
ежа на моста, като подчерта, че той е дело на
българския техникъ и че той е единственъ не само
въ България, но и въ целия Балкански полуостровъ.
Следъ това Министрътъ на железниците г. Аврамовъ откри паметната плоча съ речь, въ която
между другото каза: „Днесъ ние сме събрани на
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Официалните лица предъ аналоя
това мъсто, кръстовище на нъколко пжтища, за да
присжтствуваме на освещаването на две постройки:
моста надъ морския каналъ и новата общ. клани
ца. Общото тържество има за цель да подчертае
връзката между тъхъ. То ни сочи ясно ВЪЗМОЖ
НОСТИТЕ, КОИТО се откриватъ съ постройката на
този НОВЪ МОСТЪ, единственъ въ страната ни, за
щото обслужва три пжтища: шосеенъ, желъзопжтенъ и воденъ, които се допиратъ и които до сега

народъ, защото виждаме, че той намира сили и
сръдства да се отърси отъ неудобствата на мина
лото и да намъри нови източници, които ще му
донесатъ повече блага за още по-голъмъ напредъкъ.
Днесъ азъ искамъ да дамъ изразъ и на ду
ховните връзки, които ни свързватъ съ миналото.
Не далечъ отъ тукъ лежатъ останкитъ отъ насипа
на Ханъ Лспаруха. Тъ еж се простирали презъ та
зи долина, като символъ на българския духъ, кой
то е бранилъ презъ въковетъ дестжпа на чужденцитъ въ нея. Въ знакъ на този почить азъ назова
ва мъ този мостъ, рожба на духа на великия Яспарухъ съ името „ЯСПДРУХОВЪ МОСТЪ".
Н. В., нашиятъ любимъ Царь, благоволи да
ме упълномощи да открия „Яспаруховия мостъ"
отъ негово име и да пожелая, щото този мостъ да
послужи като единъ мощенъ лость за преуспява
нето на Варна. Нека все по-честото вдигане на не
говата клапа да отмърва процеса на растящия сто
пански животъ на този мостъ".
Следъ произнасяне на речьта г. Министра
преръза трикольорната лента и обяви моста за
открить.
Ученички въ красиви национални носии под
несоха букети стъ живи цвътя на г. Дврамовъ и

Главниятъ директоръ на желЪзницигЬ г. Колчевъ прави
докладъ за строежа на моста.
еж се изключвали единъ другъ.
Постройката на това М-БСТО на Варненската
кланица, сигурно е, че е само началото на разви
тието на южната часть на индустриалното приста
нище — развитие, което може да се прокара съ
много по-широкъ размахъ, поради неограниченитБ
възможности на тази пространна равнина, така
щастливо разположена и снабдена съ всички въз
можни връзки, които човъшкия духъ е създалъ, но
създалъ не само въ страната ни, но и въ Ц-БЛИЯ
външенъ свътъ.
Ръдки еж днитв, когато ние можемъ да приежтетвуваме на завършека на такова хубаво дъло,
предъ което ние стоимъ съ задоволство и затвър
дено убеждение въ сигурния напредъкъ на нашия

г. Министъръ Аврамовь прерЪзва лентата на моста

Брой 5 и 6

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Стр. 13

г. Министъръ Аврамовъ, г-жа Аврамова, Н. В. Преосвещенство Варн, и Преславски Митрополии»
Иосифъ, кметътъ на града г. инж. Я. Мустаковъ, началникътъ на корабоплаването г. Г. Славяновъ н др.
официални лица, наблюдаватъ демонстрацията съ моста
госпожата му, изказвайки голямата благодарность
на варненци за указаното имъ внимание съ присжтствието на тържеството.
Следъ направената демонстрация съ отваря
нето и затваряне на моста, всички официални ли
ца и гости се отправиха за кланицата, която бе
осветена^ отъ Н. Високопреосвещенство митрополитъ Иосифъ.
Прецъ трикольорната лента кметътъ на града
г. Инж. Я. Мустаковъ даде обширенъ докладъ за
строежа на кланицата, като изтъкна голъмото й
значение за стопанския просперитетъ на Варна.
Той каза: „Уважаеми г. Министре, В. В. Преосве
щенство, Г-нъ Генералъ, почитаеми дами и госпо
да, следъ европейската война б-fe отпочната въ
страната една ценна дейность въ областьта на
кланичното и хладилно дътю въ България. Дър
жавната ветеринарна власть при Министерството
на Земеделието поиска да се създадатъ законо
положения, които улесниха и дадоха възможность
на общините постепенно да изградятъсвои модерно
сьоржжени
кланици
съ хладилници. Тия за
коноположения, като даватъ изключително моно
полно право на общините само те да строятъ и
експлоатиратъ кланици за добитъкъ въ страната,
предвиждатъ за тази цель и специални доходи, отъ
постжпленията на които се набиратъ средствата
преди всичко за фонда „постройка кланица". Съ
осигурените по този начинъ средства общините
сгк задължени и по силата на специалния законъ
за надзора върху съестните продукти отъ животин
ски произходъ да построятъ свои кланици за найдоброто и хигиенно манипулиране и запазване на
месото.
На общинските кланици съ хладилници

се

възложиха освенъ големите задачи за правилното
провеждане хигиенната политика на държавата
още и задачите да подпомагатъ частните инициа
тиви, свързани съ кланичното и хладилно дело, за
поощрение външната търговия на страната ни съ
продукти отъ животински, по-специално месенъ
произходъ и за насърдчаване на скотовъдството^
Нуждата отъ съграждането на нова общин
ска кланица съ хладилници въ гр. Варна отдавна
бе чувствувана, както отъ общинските деятели,
така и отъ гражданството.
Досегашната общинска кланица отдавна не
само, че не отговаряше на най-ег.ементарните хи
гиенни условия за добиване на месо, но и като

Официалнить лица напускатъ моста на пжтъ за кланицата
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постройка
вече
бъше
абсолютно
негодна.
Разбира се въ нея нЪма и никакви хладилници.
По-конкретно постройката на нова кланица
започва да занимава общинския съветь презъ 1931
година. Презъ 1934 година общинската управа
продължава проучванията, съставени еж били поемни книжа, произвежда се и търгъ, обаче, поради
значителната му стоиность, въпросътъ се отлага за
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ново проучване. Презъ 1935 година се изработва
нова намалена програма за постройката на бждещата общинска кланица. Определя се и мъстото Й
съ огледъ, както на санитарно-ветеринарнитъ за
кони, а така сжщо и съ огледъ на стопанскитъ
переспективи на кланицата и въ връзка съ транспортнигв пжтища отъ и до нея. Постройката на
подвижния желъзенъ мостъ надъ морския каналъ

Официалните лица на пжтъ къмъ кланицата

.: V "
Кметътъ на града г. инж. Я. Мустаковъ прави докладъ
по строежа на кланицата

бъ решителното обстоятелство, което окончателно
разреши важната задача за местоположението на
новата варненска кланица съ хладилници. Възъ ос
нова на конкурсната програма биватъ премирани
изработените планове отъ инж. Илия Догановъ и
арх. П. Мар^ковски. На ГБХЪ, заедно съ машинния
инженеръ Йорданъ Данаиловъ се възлага въ пос
ледствие и техническото ржководство на строежа,.
изработването на поемнитъ условия за строител
ната часть и машинната уредба и пр.
Търговетъ за строителната и машинната часть
на кланицата еж произведени презъ м. Юлий и м.
Септемврий 1936 година.
Строежътъ започва на 10 Октомврий 1936 го
дина и основниятъ камъкъ се полага на 13 Декемврий 1936 година. Строителната работа на постройкить е завършена въ края на 1938 година, а ма
шинната уредба въ началото на 1939 година.
Окончателната стоиность на Варненската кла
ница съ хладилници възлиза на кржглата сума 32
милиона лева. Часть отъ сръдствата еж взети отъ
фондъ „Кланица", като за останалата необходима
сума е сключенъ заемъ при Българската Ипотекарна банка, който ще се изплаща въ периодъ.
отъ 20 години, съ сумитЕ които се набиратъ въ
фондъ „постройка кланица". Една часть отъ обща
та стоиность на кланицата ще бжде изплатена и
отъ заема на общината при фондъ „общински на-логъ", заемъ, който сжщо така ще бжде погасяванъ въ периодъ отъ 30 години отъ сумигв на
фондъ „постройка кланица".
Строежътъ на сградитв е извършенъ отъ
предприемача Инж. Юрданъ Златановъ — Софи*,.
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а машинната, кланичната и хладилната уредба е
доставена и монтирана отъ фирмата „Чехско Мо
равска Колбенъ Данекъ".
Общинскиятъ инженеръ Лазаръ Каровъ и
общинскиятъ архитектъ Вълканъ Несторовъ презъ
всичкото време на строежа упражняваха общъ
технически контролъ и ржководство. Всички въп
роси, свързани съ строежа на кланицата се раз
решаваха предварително отъ учредения съ реше
ние на общинския съветъ отъ 1935 година строителенъ комитетъ, въ който б-fexa членове кметътъ,
като председатель; пом. кметътъ — заведующь ве
теринарната служба, единъ общински съветникъ,
общинскиятъ юрисконсулътъ финансовиятъ началникъ на общината, началникътъ на техническото
отделение при общината, заведующиятъ общинс
ката архитектурна служба, началникътъ на ветери
нарното отделение при общината и заведующит-fe
строежа архитектъ и инженери: Марковски, Догановъ и Данаиловъ.
Главния кланиченъ и хладиленъ комплексъкойто представлява кржгло 3/4 отъ общата стойность на кланицата и е построенъ върху 5,265 кв. м.
площь. Въ него еж разположени трит-fe кланични
зали за едъръ добитъкъ, за дребенъ рогатъ добии за свини. Има сжщо две черварски помещения,
такова за чистене шкембета и крака, три стаи за
конфискати, зала за продажба на месо на едро,
машинна зала, беконна работилница, съ отдъпенъ
хладилникъ, ледогенераторъ, техническа работил
ница, пом"Ьщение за кантарите, складъ за ледъ и
пр. Хладилните отделения се състоятъ отъ една
изтивачна зала, предхладилникъ и хладилникъ.
Кланичните зали еж свързани съ хладилниците посредствомъ единъ 7 метра широкъ коридоръ. Товарителната зала за изнасяне на месото е разполо
жена задъ хладилниците. Отъ тукъ месото може
да се отправя, както съ автомобилни коли по шо
сето, така и по железопжтната линия или по воденъ пжть.
Движението на главния комплектъ става само
въ една посока, безъ кръстосване: отъ обора къмъ
кланичните зали, презъ коридора въ хладилниците

Стр. 15

и отъ тамъ презъ товарителната зала месото се
изнася. Както кланичните зали, така и хладилните
помещения еж отмерени за единъ стохиляденъ
градъ, безъ да се смета, че Варненската кланица
требва и ще има качеството и на експортна та
кава. При нормална 6 часова работа въ кланич
ните зали могатъ да бждатъ заклани 100 глави
едъръ добитъкъ, 2.250 глави дребенъ рогатъ до
битъкъ и 150 свини. Кланичната зала за свини е
снабдена и съ съоржжения за клане и манипули
ране за приготовляване на охладено свинско месо
и беконъ за износа.
Предхладилникътъ е построенъ върху 278 кв.
м. и има капацитетъ 40,000 кгр месо. Хладилникътъ
е съ квадратура 425 кв. м., съ б5,000кгр. месо ка
пацитетъ. Изстивачната зала е съ квадратура 140 кв.
м. Беконното отделение, съ собственъ хладилникъ,
е застроено върху 220 кв. м. Въ машинната зала
еж инсталирани 3 еднакви по мощность и голе
мина хоризонтални компресори съ по около 90,000
калории —часа.
Кланичните зали еж съоржжени съ най-модерни
приспособления за по-хуманно и лесно закаляне
на добитъка и манипулиране съ месото. За доби
ване на необходимата пара е построено специал
но парно котелно помещение съ два парни котли.
Електроснабдяването за осветление и двига
телна сила става отъ градската електрическа цен
трала, а водоснабдяването — отъ градския водопроводъ, като за цельта презъ морския каналъ е
положенъ по дъното му чугуненъ тржбопроводъ.
Всички прилежащи къмъ главния комплексъ
сгради еж построени за правилното, удобно и ра
ционално използуване на главния комплексъ и за
обезаразяването или унищожаването на болното
месо.
Новата Варненска общинска модерно съоржжена кланица, покрай задачата си да обслужва
многохилядния вече курортенъ градъ Варна, като
го снабдява съ хигиенично месо, ще има да изиг
рае и голема стопанска роль. Тя е така изградена,
че може да обслужва единъ значителенъ износъ
на охладено и евентуално замразено месо, както и

г- М-ръ Аврамовъ прерЪзва лентата предъ кланицата
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за приготовляването на беконъ. Ние очакваме
чрезъ новата кланица и чрезъ благоприятни усло
вия, които неминуемо ще се създадатъ, Варна да
стане оживенъ пунктъ за износъ на месо.
Радостни еж днесъ варненци, защото се туря
вЪнецъ на едно градско мероприятие, което е от
нело презъ много години не малко грижи и ста
рания на градския общински съветъ, защото едно-
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признателность къмъ почитаемото правителство на
България за съдействието което Варна получи, за
да се сдобие съ това мероприятие. Отправямъ благодарность специално къмъ Министерството на ЗемедЕлието, отдъление ветеринарно за неговитЕ не
престанни грижи и усилия, които ни помогнаха да
изградиме Варненската кланица: на М-вото на Бла
гоустройството за контрола, който то упражнява-

Общъ външенъ изгледъ на новата кланица
временно съ създаването условия да получаватъ
сигурна хигиенична и здравословна месна храна,
въ ТЕХНИЯ градъ се съзида ГОЛЕМЪ устой за енгуренъ и мощенъ стопански напредъкъ, както на
Варна, така и на България.
Задълженъ се считамъ въ този забележителенъ день за нашия градъ да отправя дълбока

ше чрезъ СВОИТЕ органи за правилното изгражда
не на постройката, на М-вото на желЕзницитЕ, ПО
ЩИТЕ и телеграфитЕ за реализирането на моста
надъ морския каналъ, който създава най-важната
връзка на кланицата съ града и желЕзопжтната
гара.

Демонстрация съ свини

Демонстрация съ дребенъ добитъкъ
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Съединителната хала, съ маситЪ за закуската
Отправямъ сърдечна признателность къмъ
всички господа бивши министри и бивши начал
ници на ветеринарното отдъление при Министер
ството на земед-Ьлието за тяхното съдействие и помощь въ изграждане на новата
варненска
придобивка.

и хигиенична придобивка — Варненската експорт
на кланица. Отъ името на Н. В. Царя обявявамъ
варненската градска кланица за открита", преръза
лентата и обяви кланицата за открита. Всички присжтствующи разгледаха различнитъ отделения на
кланицата, кждето се направиха демонстрации съ
клане на всЬкакъвъ видъ добигькъ, следъ което
г. кмета покани гоститъ на малка закуска.
Къмъ 3 часа официалнитъ лица и гости нап
равиха разходка по море съ моторнигв кораби
„Евксиноградъ" и „Галата" и въ 9 ч. и 50 м. съ
специалния влакъ си заминаха за София и про
винцията.
Л. К. Б.

ТЕЛЕГРАМИ
Закуската
Благодаря и на всички непосредствени участ
ници въ сътворяването на кланицата, отъ шефо
вете на техническигЬ служби, строителното и ма
шинно предприятие, до последния работникъ, кой
то чрезъ своята компетентность и благословенъ
трудъ сътвориха това благо на гр. Варна.
Нека всички днесъ се поздравимъ съ новата
и ценна придобивка на нашия градъ и цълата
страна и да пожелаемъ Варна и България да крачатъ къмъ сигуренъ стопански възходъ подъ мждрото ржководство на любимся нашъ народенъ водачъ Н. В. Борисъ 111 — Царя на всички българи!
Следъ кратка речь, въ която г. Дврамовъ ка
за: „Поздравлявамъ най-сърдечно отъ името на
правителството и отъ мое име доблестнитъ варнен
ски граждани и гражданки съ голъмата културна

Получени телеграми по случай освещаването
на новата варненска общинска експортна кла
ница съ хладилници
Варна кмета
Благодаря
надканалния

за поканата

Мустаковъ

по

освещаване

мостъ и градската

кланица

вь

Варна. Извинявамъ се, че съмъ

възпрепятству.

ванъ да приактствувамъ

тържествата.

на

Поздравявамъ

варненци

за стопанскитгь

икономически

постижения

на

и

осветенитть

съоржжения.
Манистъръ

Багряновъ
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Кмета

к м е т а Варна
Искрени позлрави З а м ъ и на всички
празднуваши днесъ освещаването на А с
п а р у х о в и я м о с т ъ и к л а н и ц а т а . Д а н о б-ж.ле«
щ е т о ви носи т ъ й с к г ш и придобивки за
н а п р е д ъ к а на р о д и н а т а ни и р о д н а т а тех
ника. Преуспяване гкелая и на хубавата
Ьарна.

Д-ръ

кметъ Варна
д а приемете и предадете на гос
п о д и н ъ Министра на ж а л ъ з н и ц и т ъ , пощитв и
т е л е г р а ф и т е с ъ р д е ч н а т а благодарность на ру
сенската о б щ и н с к а управа за указаното и лю
б е з н о внимание ч р е з ъ поканата да присжтствувамъ на д в о й н о т о т ъ р ж е с т в о за Варна и
в а р н е н и и . Възпрепятствуванъ с л у ж е б н о д а ви
п о д н е с а с ъ ж и в ъ г л а с ъ приветствия по ежщ и я случай, моля Ви д а станете изразитель
п р е д ъ г-на Министра и варненската общинска
управа на моята и на нашата общинска упра
ва р а д о с т ь отъ зарегистрираното творчество
в ъ Варна на която искрено ж е л а е м ъ да по
д ъ р ж а и засилва ПОЗИЦИИТЕ СИ на Царица на
Ч е р н о море.
и н ж . Старцевъ кметъ на Русе

инж. Мустаковъ

кметъ

Варна
Сърдечна поздрави

и най-добри

ния за усптьхъ съ новата

кланица

мтьроприятия и

шата морска

пожела
въ всички

напредъкъ

на на

царица.

кметъ на Бургазъ

инж:.

Варна к м е т а

Сейрековъ

Мустаковъ

Сърдечно ви приветствувамъ за твърдостьта, която проявихте

въ

изграждане

новата крепость на обществената хигиена
в ъ Варна. П о м н я п ъ р в и т Ь ви тезкки с х а ш к и
и днесъ се радвамъ заедно с ъ

васъ,

че

постигнахте цельта.
професоръ

Павловъ

Христовъ

Кмета

Господинъ инж. Я. Мустаковъ

М О Л Я ВИ,

Варна

Служебно възпрепятствуванъ
да
взема
участие
въ тържеството
присъединявамъ
се къмъ общата радость
по
освещаването
кланицата и моста. Вамъ и на всички, които
еж Ви помагали пожелавамъ здраве,
сила и
бодрость да можете съ сжщата
неизменна
енергия да продължавате дплото за стопан
ското превъзмогване на хубава
Варна.

инзк. Сп. Г а н е в ъ б и в ш ъ М и н и с т р ъ

общински

Брой 5 и 6

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Варна

А с п а р у х о в и я т ъ м о с т ъ д а ба^ле
м о г о л б м о културно стопанско
тие, н о и с и м в о л ъ з а с в р ъ з к а
ско

н е са*

придобин а творче»

н а с т о я щ е с ъ щ а с т л и в о т о 6-ж.деще н а

града и родината.
Пароденъ представитель

Чобановъ

ХРОНИКА
Е д р и я т ъ и дребенъ добитькъ въ варненско
е чиегь отъ всъкакви заразни болести. Износътъ
на добитькъ презъ варненското пристанище про
дължава.
П р е з ъ м. Май т. г. еж заклани въ общин
ската кланица 18,893 животни, отъ които 17,503
агнета. Добитото отъ тъхъ месо е 198,999 кгр.,
отъ което 547 кгр. конфискувано месо негодно за
консумация. Въ сравнение съ сжщия месецъ отъ
миналата година се вижда едно увеличение на
добива отъ 26,441 кгр. Реализиранъ бруто приходъ презъ месеца 527,200 лв., сжщо по-голъмъ
отъ сжщия месецъ презъ миналата година -съ
111,499 лева.
Очаква се тази година контингента на изне
сени свини въ Германия въ заклано и охладено
състояние да бжде значително по-голъмъ отъ ми
налогодишния, при който износъ новата варненска
общинска кланица ще изиграе значителна роля.
Съ п р е д п и с а н и е № 6869 отъ 10. V. 1939 г.
М-ството на Земедълието и Държ. Имоти, отдъление Ветеринарно, е утвърдило:
1) Правилника за вжтрешния редъ и управ
лението на Варненската градска общинска кланица.
2) Правилника за устройството и вжтрешниятъ редъ на тържището за месо въ гр. Варна (чл.
34 отъ нар. законъ за тържищата и изложбитъ).
Правилника за управлението и вжтрешниятъ
редъ на общинскитъ покрити пазари и магазини
за съестни продусти отъ животински произходъ въ
гр. Варна (издаденъ възъ основа закона за пазари
върху с. п. о. и наредба-законъ за измънение и
допълнение закона за С. В. С.) е утвърденъ отъ
М-вото на В. P. H. 3. съ зак. № 4931 отъ 17. ill.
1936 год. и отъ М-вото на търговията съ зак. №
958 отъ 13. X. 1936 год.

