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До г. г. Станчо Савовъ, Георги
Ноевъ, Стефанъ Георгиевъ и Петръ
Анчевъ-аа сведение.

С Е Д М И Ч Н О
Пара, писма в всичко за вестника ла се праща
до Град. Общинско Управление въ гр. Варна.
За обявления се плаща на дума:
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Управление

ПРОТОКОЛЪ
№ 92.
На заседанието на Варненския Градско
Общински Съветъ, държано въ извънредната
му сесия на 23 юлвй 1У15 год.ПРИС&ТС ГВУВАХА:

_ ^ ^ Н а № ,11970. На основание Телегра
мата на г. Министра иа ВжтрешнитЬ Ра
боти и Народното Здраяе подъ 5604, съобщавамъ Ви, Господине Кмете, че решението
на общинския Ви съветъ отъ 23 мин. м.
пОдъ Й-ръ 92/147, се утвърди съ Царски
Указъ ЛВ 377 отъ 19 того, съ който се
уволняватъ отъ длъжность Варненския град
ско общински кметъ Александръ Василевъ
н кметските помощници: Ангелъ Данчевъ
и Василъ Сираковъ, вместо които се утвърждаватъ: Станчо Савовъ за кметъ, а
за помощници— Георги Ноевъ, Стефанъ
Георгиевъ и Петръ Анчевъ
'Разпоредете за попълнението на тозн
Указъ незабавно.
Подписали:
За Окр Управитель: А. Тодоровъ
п. Секретарь: Ст. Коларовъ.

Кметъ Ал. Ваеиливнь, като иредеедатель
на съвета.
ПОМОЩНИЦИ

кмета: Анг.

Данчевъ,» Вас.

К. Сираковъ.
Членове #а еъвЬтв.*
В Поповъ, К. Геновъ, П. Кжрджиевъ,
Ст. Савовъ, Г Ив. Ноевъ, Г. Оерафиковъ,
Г. Фнлиридн, Ив. П&вдовъ, 0. Юдзари, Ан.
Йайчевъ, Г. Самоковски, Д. С. Поновъ, ЖДикиджиевъ, От. Георгиевъ, Т. Страшииировъ,
Р. Василевъ, М Вълковъ, прн п. секретаря:
Н Млячковъ, а отсжтетвуваха: П. Анчевъ,
Д-ръ В. Парасковъ, Д. Кондовъ и Д-ръ В.
Барамихандовъ.
Прочете се протоколът* отъ миналото
заседание на еъв*та, който се удобри и под
писа отъ членовете, които ех взели участие
въ разискванията изложени въ него, сдЪдъ
което ее пристани къмъ разглеждане поста
вените на дневен* рвдъ въпроси
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РЪШЕНИЕ:

.- Ь '..-....-',-;, —Л0 .447..;; •..* .л: : '^.".Уч *
Пристъпи ее къиъ разрешението на въ
проса, повдигнатъ въ миналото заседание,
протоколъ № 90, за искизвание доверие, или
недоверие къмъ кмета и постоянното присхттвяв изобщо.•'••.'•:•'•:•
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Постоянното' присътствие ее отвгли и
председателското место се зае отъ най-стари
измежду общинските членове г нъ П. Кжр-:
джиевъ. ,
'""'•"'>•"•;
•''.','
Г-йъ Председателствущий П. Кърджиевъ
заяви, че кмета въ миналото заседание на
прави изявление, че къиъ него се проявява
недоверие отъ общ. съветници; по същия
въпросъ е поетхпило и следното писменно
предложение отъ групата на широките со
циалисти: г. г. Сг. Георги е в ь , . Т . Страши
мировъ и Ив Павловъ, отъ 22 того, зарегистровано подъ вх. № 11040: \
„Господа съветници, отъ една -година
насамъ корупцията въ общинското управление
е взела такива широки и дълбоки размери,
щото е обхванало почти всички разклонения
на управлението. Неколко анкети по служба
та, които беха направени въ различни отде
ления, както и отлелниятъ контролъ отъ некои ,г-да съветници, откриха множество престхпления и злоупотребления на виши и ни
ши общински чиновници и служащи, а напоследъкъ, голема часть съветници и вншн-общински чиновници ех се обърнали на след
ствена органи и се натъквать на нови и но- ви престъпления и злоупотревления, едни
отъ други по грозни и по големи.
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собни чиновници и служащи и на местата
имъ да се назначаватъ всеизвестни оехдени
й нодехдни преетхипвци, некадърници и пия
ници' Протестите на* некои съветници беха
надменно отминати безъ внимание. По късно
когато отъ некои съветници и виши чиновни
ци беха открити редъ престъпления, винов
ниците не биваха веднага уволнявани и да
вани подъ схдъ, а биваха закриляни отъ поетояното приехтевие. Едва некои отъ техъ
само, по силното настояване на съвета, бидо
ха уволнени и дадени подъ схдъ дълго вре
ме следъ откриване на преетхпленията имъ;
други все пакъ останаха ненаказани. И днесъ
още, както е случаятъ съ бившия финансовъ
агентъ-Сидеръ Атанасовъ, който е злоупотребилъ повече отъ 2000 л. общински пари
преди една година, не съвзети всички не
обходими мерки противъ некои отъ техъ
Но най-възмутително е, че уволнените и оехдените биваха скоро следъ уволнението и
осъждането вяъ назначавани отъ постояното
приехтетвие на ново на общински- служби,
както е случаятъ съ бившия технически надзирателъ Цв. Бааджиеаъ, а на частните Вар
ненски граждани се посочва вратата на общ
управление.
...\
-'-'...,.. ', ';...\ •',_

Г-да Съветници, такова отнасяне отъ
страна на постоянното приехтетвие съвеемъ
не е отъ естество да ограничи ~ курупцитята
въ общинското управление, още по малко —
да я намали и искорени. Нанротввъ ние
смитали и сметаме, че по този начинъ тя е
била насаждана и поощревана отъ горе: отъ
отъ самото постоянно приехтетвие, Безъ съм
нение, не всички членове на постоянното при
ехтетвие могатъ да се винятъ въ еднаква
Господа съветници, престъпления и зло-' степенъ въ това. Безспорно^ най-главниятъ
употребления по службата въ общинекото виновникъ е шефътъ на постоянното приехт
управление ех съществували винаги и ще ех- етвие кмета г.Ал" Василиевъ. Ала не малка
.ществуватъ дълго време още, до кога го тех отговорность носятъ и неговите помощници
ните причини «е коренятъ дълбоко въ днеш г-да Василъ К. Оираковъ и Ан. Д. Даячевъ.
ната обществена организация. Обаче никога Ето защо ние предлагаме:.
т е ле' треба да се менажиратъ и култивирате
•• I. Да ее иекаже; недоверие нъмъ по
отъ самото управление, а срещу техъ''то тре
ба да реагира по най ефикасенъ начинъ. Тък-' стояното приехтвие, а именно къмъ кмета г.
мо противното виждаме ние да ее върши отъ Ал. Василиевъ и неговите помощници г-да
поетояаното приехтетвие на нашата община. Василъ К. Сираковъ в Ангвлъ Д. Данчввх.
Още отъ началото на неговото управле
ние виждаме да се уволняват* честни н спо

II, Да ее избере ново постоянно при
ехтетвие".
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Общинския съветнвкъ г. Ст. Георгиввъ
въ развитие на писменото предложение каза:
Повдигнатия отъ насъ въпросъ за ко
рупция не е случаенъ. Морално сне биле за
доволявани да минемъ много пати такива въ
проси, като сме се изказвали, да се тури из
вестно ограничение Нвй бехме посочили неиспълнението на рвдъ решения отъ масово
стопанство значение за градътъ, като не за
почването на време постройката на студени
те морски бани; въпроса за вземането отъ.
Бейджанъ преди иепадането му въ несъстоя:
_ телность; въпроса за завзетото общинско ме
сто отъ д сто „Гроздъ", по който не ех взе
ти мерки за запазване правата на общината,
както и в*. проеа за фалшивите докдаги пра
вени отъ кмета, по-които сме били принуде
ни да го корегираме. Ний се епрехме на по
следния моментъ, който е" нажежилъ всички
те съветници и отвънъ гражданите, ночуетвувани тъй стеснени отъ злоупотребленията
на дребни и по-виши чиновници. По тия зло
употребления постоянното присътсвие не мо
же да се омие рхцете като пилата и да от
хвърли отъ себе си отговоряостьта Най го*глемата" му отговорность е политическа, защо
то то е било длъжно да взема своевременно
веичкн мврки, за да ги предотвати. Чакъ ко
гато обществото реагира, заставено по необходимость, постоянното присжтствие уволни
тези чиновници; но сл*дъ това пакъ ги паз
начи, като тия напримеръ: Цветко Бааджиевх,
Динитръ Атанасовъ и Рафаилъ Атанасовъ,
които ех надзиравали незаконното застроява
не, а вшъ ех биле доверявани пари, че е
разрешено застройването.
Такъвъ е въпроса и съ Шарапчиевъ,
който е яравилъ търговия съ боклука, съби-ралъ е такси отъ него, и когато се повдиг
на и назначи анкета за него протокола на
тая анкета и до днесъ не е внвеенъ въ съ
вета. Уволнението му последва много кхено.
Другъ случай е Сидеръ Атанасовъ —
финанвовъ агентъ, преди една година е злоупотребилъ 2000 д. и съставения актъ отъ
контрольора е прЬдставенъ, но и. до днесъ
стои въ чекмеджето на постоянното приехтствив. Не ех взети никвквж мерки срещу
Сидеръ Атанасовъ. После, за склада не единъ
пхть съ ев исказвали подозрения. И финан
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совите инспектори откриха злоупотребление
въ него складъ, но не се взеха мерки за да
не ставатъ. тия злоупотребления.
Друго — анкетира се стопанисването на
общинската ни гора и протоколите на коми
сията скоро ще бхдатъ внесени въ съвета.
Въ тая гора всеки праздниченъ день пом.
кмета Данчевъ е ходилъ, еъ общински фай
тони но не е счедъ за нуждно да вземе мерки
за вършеното отъ лесничея.
Въпросъ има въ библиотеката; въпросъ
има има и за изгорелите коля въ пожарната
команда, актътъ който е подписанъ отъ Щврю Шаранчиевъ.
Безъ да се спирдмъ. на въпроси още,
които не ех излагани предъ Ваеъ, които ех
останали ненаказани, но най-малко ех биле
търпени, азь константирамъ че постоянното
приехтетвие съ покровителствуването на та
кива уличени лица въ престхпление просто
е бравирало общественото мнение, когато на
честни граждани е отказвало да повери из
вестна общинска работа Затова считамъ, че
то (постоянното приехтетвие) носи политичес
ка й гражданска отговорность за тия евои
действия, безъ съмнение, углавпата се ноеи
отъ самите лица и предлагамъ, да се взематъ по скоро мерки за иекореняването на
това зло—на корупцията въ всичките облас
ти на управлението.
Общинскиятъ съветнвкъ г, Р. Василевъ:
Ако сьмъ за исказване недоверие къмъ по
стоянното приехтетиие, но правя това отъ
лична неприязънъ, в отъ желание да изпъл
ня обществения си дългъ» за да насгхпн обратъ въ всичко онова, което е въ ущърбъ
на общинските интереси и което е довело
гражданите до възмущение. Не единъ пхть
еъмъ обръщалъ внимание на постоянното при
ехтетвие за ногубната му финансова и етопанетвена политика въ тия ненормални вре
мена, но то не.обърна внимание на нищо до
като дойде момента само да се срещне съ
неприятностите въ действителност!..
Най-резъкъ примеръ в изработването
на бюджето-проекта за т. г. безъ да напра
ви нсканнге отъ меле съкращения, за да не
куца работата, постоянното приехтегвнв по
гледна съ най-голЬмо пренебрежив. То про-
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кара евоето.и достигна днесъ до тамъ, че да
не може да изплати заплатите на чиновни
ците и служащите си;, и д а , не може да
изплати дв* хилвди дева за поправките на
баните. Азъ счлтамъ, енергията на постоян
ното првехтствие за изчерпана. Ний сне са
обърнали просто на следственъ институтъ
съ разкритията по разни афери съ общински
те чиновници Ето защо постоянното присхтетвие треба да бхде заменено съ "ново, което
да премахне тая грозна корупция.
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целотр постоянно. присхтетвие и по, въпроса
отъ групата на широките социалисти, ний
имаме особенно схващане: Ний считаме, че
общ. еъветт въ такива случаи, при разре
шаването, на такива въпроси не може да ; се
конституира като следствена камара. Тая ра
бота е вънъ отъ нашата компетентность; за
туй ако има конкретизирани обвинения ще
ее занимаватъ други лица.
• ,

Така както схащаме въпроса е да се
продължи ли мандата на днешното постоянно
Общин. съветникъ г. Дим. 0. Поповъ. присхтетвие, следъ истичане на три години
Повдигнатия отъ постоянното присхтетвие въ- или да се повери другиму Безспорно, йь три
ороеъ за недоверие не носи • характеръ на годишния периодъ, ех ее допустнали- грешки
гордость чувствителна която има значение, че и престхплнния отъ чиновници, но това не
всеки кметъ, щоаъ види. че съвета не одо е наша работа Като схващаме тъй въпроса
брява неговите действиея, да си дава остав ний считаме, иехождайки отъ демократическия
ката. Както се истъкна, г. Кмета и поетоян- принципъ, че всека общинска група треба
I ното прпехтетвве требаше много по рано да да бхде въ услуга на общинското управление,
направи това, отъ колкото се очакваше. Ина следъ. иехабяването на днешния съставъ на
въпроси, които ех иетъквани тукъ и кмета постояното приехтетвие, ще гласуваме за от
инъ е давадъ значение до толкова, до кол немането на мандата му за да се повери на
кото да остане на власть, а не за пар нови лица.
ламентарния редъ. " Съдружниците на кмета
не даваха оценка, па това. Кмета каз
Г-нъ Кмета. I. Нееднократно до. днесъ
ваше, иматъ право д ме търпятъ. Стана на азъ Ви съмъ заявявалъ, де-^на, кметската .
първо време въпросъ, кой да назначава чи длъжность, която отъ три години и четири
новниците: Кмета ими съвета Кмета не се месеца испълнявамъ, азъ не държа и Ви
съгласи, да се назначаватъ отъ съвета То еъмъ иредизввкадъ да ме бламирате, така че
ва се узакони отъ болшинството и сега нема на този бламъ, който сега сполучихте да .
кмета моралното право да се оправдава уредите (като намерихте подкрепа въ лице
за престъпленията на некои чиновници. Отъ то на господата отъ нашата коалиция) азъ
това ний имаме право да се възмущаваме. гледамъ съ пълно спокойствие и съ такова
Бий излизаме^ съ искане за бламъ, Ний ще го обясня
сне противъ системата на болшинството. Деятелноетьта на днешното постоянно присхт
II. Съ пълно спокойствие и чиста съетвие ее изрази въ назначаване чиновници весть за испълненъ до край граждански
оехдвни и въ неизпълнение решенията на дъдгь, да служа на града си презъ едно
общинския съветъ, каквото е това за ба толкозъ нещастно за града ни време, азъ и
ните и редъ други за които не ни моите другари ще напустпемъ управлението \
се плаща,~^за да следимъ непосредствено на общината за да Ви дадемъ възможноеть
техното неизпълнение. Требаше да дойдатъ да си изберете други лица на които да има-.
гостите по баните, за да вабележимъ, че те доверието, та и те да поопитатъ горчи
решените за техното възстановяване не е вините на управлението.
:
- "
испъднено. По тия причини дойде време да
III. Привидна е само причината, която
се иекаже недоверие и бламъ. Ний ще гла
суваме за бламъ на делото' постоянно при- устрои това бланиране. а истинските причи
ни ех чисто партизански и не отъ огледъ на
ехтетвне за да бъде'то отстранено.
обществени интереси, а отъ еъвеямъ дребнавъ
,
Общинския съветникъ, г. Вен. Поповъ: ^саравтеръ.
По въпроса,, цовдигнатъ отъ кмета да се из
Азъ съ дълбоко убеденъ, че ни едивъ
каже доверие, еди недоверие къмъ щего и
отъ Васъ, ако веестрано и обстойно обсъди
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всичката моя, деятелность до сега всичкия
трудъи енергия/ които съмъ положйлъ за
общинските работи; не би нито за минута
игноррралъ всичко това за да се подведемъ
и ми се искаже недоверие поради съобра
женията на г-да широките социалисти. '

Ветникъ
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употребили заслужавам» недоверие, то не за
служавате ли Вий недоверие и бламиране за
гдето сте назначили ония виши. < чиновници,
нито единъ мой партизанинъ, делата на:кои
то анкетирахте и анкетирате? ::
:•.;•• .....

Че можемъ ли и треба ли да се обви
.-. г. , А когато е въпроеъ да се искйзва на? няваме единъ други, затова че отъ 300 та
1
доверие на единъ кметъ, дъдгъ се налага чиновници въ общищига 4 —5 души ех зло-;
на всекиго да прецени всичко, което говори употребили съ службата си? Кой отъ Васъ
въ полза на кмета, всичкия негбвъ активи- напримеръ, е можалъ да подозира, че единъ
тетъ. Правите ли; го. това сега? Преценявате лесничей ще пуща свини на паша въ град
ли .трудътъ ми за борбата съ Министерство: ската гора и. ще събира неустановени отъ
то по, въпроса за меетитството, което щеше съвета такси за да ги използува за себе, си,
да донесе, грамадни доходи на общинската че другъ вишъ чиновнякъ ще се прави маса
каса, борбата ми за незаетрояване въ .града отъ оищински материали и Други такива? Вий
нн държавна, електрическа инсталация и спо и азъ гласувехме за назначението ииъ, Вий
луката да не се строи такава, а държавата и азъ можемъ ли да бхдемъ бламирани за
да ; остане винаги най-солиденъ и добъръ техните деяния.
»
клиентъ иа Варненската градска община;
Ами че вой е този умъ. който може да
прицеиявате ли моя трудъ и застжпничество
разбере намеренията на хората преди те да
за защита интересите на общината ни но
ги проявятъ, да се предотврати злото? Имай
въпроса за касанските дюгенв; вземате ли
те прЬдъ видъ, че общината е много голема
предъ видъ трудътъ ми за благоустройство
стопанствена единица, че тя ще обслужва огь
то на града, за която работа азъ отъ ранни
повече отъ 300 служби й запитайте се и
^ори съмъ бдядъ много по-вече колкото ако
. сами си отговорете може ли кметътъ да бжде
тази-работа бе моя частна; вземате ли предъ
бдаииранъ затова, че некой отъ тези елужвидъ, че на всички разпоредби на централ
бащи са извършили злоупотребления?
ната власть които сл; били противъ общин
ските интереси азъ съ реагиралъ съ досто
За извършеното всеки носи личната отйнство и съ рискъ да бада много пл;ти гдо- говорность. Има следователи и прокурори,
бень отъ заплатата си; вземате ли предъ има и затвори, които се нълнятъ съ злоупотвидъ съ каква енергия постоянното присжт- ребитеди. Тамъ ще се намери место н за
«твие се труди за подпомагане безработните новмтъ клиенти.
съ създаване общинска работа платена отъ
Атмосферата днесъ е такава, че се диша
суми събрани отъ благодетелни Варненски
само поквара. Всички требва да еъжеляваме
граждани -_и пр. и пр.
затова и да се стремимъ да реагираме. Иг-да
Изглежда че всичко това Вий сте го съветниците не еднократно съ чули отъ ме
забравили и защото напоеледъкъ некои отъ не да се възмущавамъ отъ тази поквара, а и
чиновниците еж се провинили въ злоупотреб това което съмъ направидъ сяремо подозреления -— налирате, че кметътъ и изобщо ните чиновници ще Ви убеди, че азъ съмъ
целото постоянно прис&тствие не заслужава реагиралъ противъ тази покрава. Деклари-.
рамъ Ви, че всички чиновници, които ех би
вашето доверие.
ли подозрени, азъ съмъ ги уволнилъ и пр$Питамъ. Ви може ли съ сериозноеть до далъ на ехдъ.стойна и прилична-за обществени дейци, за
Никога и за нищо въ съвета не съмъ
каквито се претендираме, да се иевазва не
защищавалъ
чиновнивъ въ виновноеь та на
доверие на кметъ и постоянното приежтетвив,
когото
съмъ
се
обедилъ. Нещо повече' досзащото' некои висши и нишм чиновници съ
татачно
ми.
е
било
едно само подозрение въ
•одозрени въ злоупотребления по службзта ев.
виновность
и
чиновника
е билъ уволняванъ.
Ако Бий твърдите, че защото съмъ назнаСдучаятъ
съ
Атанаеъ
Коларовъ
е харавтеренъ
чилъ некои дребни чиновници, които еъ зло-
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и може да го проверите. Контрольора 'ни
представлява вдинт актъ съставенъ отъ не
го самия противъ едно лице, което има мно
гогодишна неопетнена служба. Сумата която
со твърди за злоупотребена не е повече отъ
30—40 лева. Атанасъ Коларовъ е чиновникъ
съ 30 пъти по годена гаранция; посдедения
ми подава едно заявление и века анкета на
целата си служба; е добре, ако азъ искахъ
да го запазя, азъ можехъ да назнача анке
тата, азъ можахъ да не повервамъ на акта
на контрольора, който възможно е като исхождяшъ отъ други партиенъ лагеръ нароч
но да иска да пакости на .противниците ся,
азъ можехъ да чаканъ следствените влаетм
да се произнесътъ за виновностьта му в пр.
и пр. Ненаправихъ това обаче,: а отъ пре
писката по въпроса ще ео уверите, че акта
на контрольора, съставенъ на 16 юлий е по
ду ченъ въ регистратурата на 18 схщи, и въ
същия двнь е" издадена ааповедьта- за увол
нението на Коларова.
:
Случая съ Щерю Шараачиевъ.

~

Обвинението му, е че продавадъ на част
ни лица боклуците отъ ееетището за 30—40
лева.: Назначена бе анкета отъ съвета н мно
го пхти протокола на тази анкета е внасянъ
въ съвета, но не можа да й доде реда Азъ
аожахъ още дълго време да чакаиъ съвета
да се произнесе, че тогава да го уволня.
Нгшротивъ азъ безъ да чаканъ да се произне
се съвета испратихъ преписката въ паркета
и уволнихъ отъ длъжность Шарапчиева.
Също направихъ и съ уволнението на
Илия Симеонова.
Защо съмъ назначеяъ съ 2 лева надни
ца Цв4тко Бааджиевъ за нощенъ пазачъ на
морските бани, когато той бидъ оехденъ отъ
окръжния еъдъ. Азъ нрисътствувахъ при
разглеждането на това дело в чухъ защитата
му отъ съветника г. Ст. Савовъ, който го
намираше за невиненъ и оетана изненаданъ,
че съда го оевдилъ. Азъ съмъ дълбоко убеденъ, че защото последния е-еъставнлъ мно
го актове, затова се намерили и свидетели
да го обвиняватъ, че -взедъ> 30—40 лева
рушввтъ. Плачеше отъ" гладц а Жанъ Валжчновци не искахъ да съ»з;..'«амъ. Уволнихъ
го щомъ Вий иекезахте жнлание да бхде
уволненъ.

Що еа втнасе до финансовия агентъ
Сидеръ Атанаеовъ акта на менъ не е пр*д- г
етавенъ, оааче отъ отясненията на моите по- ;•.
нощници се установява, че по молбата на
поръчителя, добъръ приятвлъ на г. контро
льора, и отъ желание да се събере вземанката на общината, че тогава да се даде ходъ
на работата било е забранено даването му;';:
подъ сждъ, обаче уволнението му е станалооще пр*ди да се открие престъплението.
Отъ до тукъ изложеното Вий виждате, че
азъ съмъ преследвалъ веекаква корупция и>.ч
подозрените въ най-малка виновносхь съ били
уволнявани и предавани на еъдъ.
.
>
•ДЦо-ее отнася до вишите чиновници, отъ
факта че еамъ по своя инициатива съмъ назначилъ две анкети на лесничейството и една ;
анкета на склада, що треба да заключите, ;
че е-биле далечъ отъ менъ намерението да
крепя каквато и да било корупция.
Общинския съветникъ г. Ст. Оавовъ: Не
съмъ защищавалъ предъ съдътъ Цветко Баа-*
джиевъг
; :
Общинския съветникъ г. Т. Страшимировъ:;;
Не еъмъ присхтствувалъ'на заседанието. •'".-;.
Обпщнския съветникъ" 'г.- Д. С. Поповъ.:.•:.
Ний никога не сме се занимавали тукъ съ:
кучешки и котешки въпроси. Не е верно твър
дението на: кмета. Не сме виновни ний по
дадени въпроси, ако случайно ех повдигнати
на разискване. Споредъ чл. 26 ал. I отъ за
кона за градските общини, решението за бламъ
на постоянното присхтствне требва да бъд*>
мотивирано. А мотивихза осъдителната дей-7
ность на постоянното присхтствне е например*
„Кръвнината". Увеличи се тя отъ 5 на 8
стотинки^ Ний сме изобщо противъ плащането^
на такъвъ данъкъ,. по допуетната се на вре
мето за туй, че щедъ да се добие пбйече ;
приходъ за да се поетроятъ топли морски
бани, което до еега не стана .и ний имаме
право да поеочимъ тоя фактъ.
Следва. ; ;
И И Н В « . М « . Н . Н Я Н 1 1 Я И И ^ ^
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Варненско Град. Общинско Управление ^

! Л; ; -ЗАПОВЪДЪ
;':•:/ .-Д...'. : № 382:....--,.--'.';.;;; ...
гр. Варна, 22 августъ 1915 год.
Констатирано е отъ контролата пря1
управлението мн^ че невоа чиновници я>
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служащи отъ разните отдели, събирали на всички отделения отъ повереното ми
суми срещу общински приходи, > въпреки управление за сведение и попълнение. и да
изричното-запрещение, и безъ да еж нато се испрати на г-на Варненския Окржженъ
варвани за тс»ва отъ мене, отъ контрольора Управитель, за сведение. • . . .
или- отъ съвета Некои дори задържали съ
браните суми у т/Ьхъ .си за по дълго време,
Кметъ: Ст. Савовъ.,
обстоятелство, което не може да се не от
рази злотворно върху редовното,-правилно
и целесъобразно събиране на общинските
приходи. За да се тури край на тая ано -•• Варнненско Град Общинско Управление
малия, .
А а • л; ^

ЗАПОВЪДВАМЪ:

•

:.'Л Обявление^ '; '' г :

;
••;''''.'•:./; • ; ; ; ^ ; , : Л 18Т09
' :
1) Подъ;страхъ на отговорность и уво
гр. Варна, 26 августъ 1915 год.
лнение отъ служба за напредъ никой, отъ
подведомствените ми чиновници и служащи
Длъжностьта : общински ветеринареиъ
да не събира суми срещу какви и да е
лекарь
е свободна.
общински приходи, освенъ специално опре
делените за тая цель длъжностни лица, — ;,-;'•: Годишна заплата 4500 лева.
"бирникъ, помощникъ бирникъ, финансови
, Желающите да заематъ тъзи длъжность
агента, четците по електромерите въ елек
да
испратятъ въ общината документите си
трическото отделение и чиновника по съ
за
образувание
и практика въ месеченъ
биране водните такси въ водопроводното
срокъ
отъ
днесъ.
отделение. Ако въ интереса на службата
би станало нужда да се възложи и на други
.
Кметството.
^длъжностни лица служба,по. събиране. общинскй1 приходи, то*това ще става по изрич
но нареждане на кметството и контрол ата.
Варненско Град. Общипско Управление
2) Вменявамъ въ дългъ на началниците
на отделите и на всички длъжностни лица
да не подписватъ за въ бждаще абсолютно
никакви иеходящи книжа и документи, под
'
М 13530
лежащи на таксуване, ако върху бумагата
гр. Варна, 22 Августъ 1915 год.
не.е сложенъ щемплъ: взето такса . . лв.
квитанция № . . и подписъ на чиновника,
Обявява се на интересующите се, че въ
получатель на сумата.
кметството на 3 Септемврий т. год. отъ
3) Продажбата на материали отъ склада 3—4 часа следъ обедъ ще се произведе
градините, лозовия разсадникъ в пр. ще търгь съ тайна конкуренция, за доставката
става или чрезъ търгь или ако е на дребно, на 200000 двесте хиляди кгр. ГАЗЬОЛЪ,
срещу внасяне на стойностьта въ пред нуженъ за общинската електрическа цен
плата-и винаги сле"дъ като бжде предявена трала.
квитанция, удостоверяюща, че сумата е по
Приблизителна стойность 40000 лева.
стя пила въ общинската каса
Залогъ 5 % — 2000 лева въ банково
Спремо неиспълнителите на тая ми заудостоверение.
поведь ще се постъпва най-строго, ще бж- датъ глобявани и уволнявани отъ служба,
-Конкурентите требва да се съобразятъ
въ зависимость отъ характера и размера съ чл. чл. 11 и 14 отъ закона за общест
вените предприятия. .
на^ нарушението.:
' . . . ' . Кметството. .
Преписъ отъ тая заповедь да се съобщи ]

, Обявление
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продажбата на дървестната маса (право-:
стояща и лежаща^, която ще се добие отъобщинското сечище -.БУДУРУ-ДЕРЕ*, за
•ОБЯВЛЕНИЕ
стопанската 1915—1916 година, състояще
№ 118915
отъ 136.433 декаря.
:
'- Наддаването ще стане на декаръ про
гр. Варна, 24 юдий 1915 тод.
странство, като г. г. конкурентите ще се
Ивтвзапскиге билети А № 24095, 24099 съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
24100, 24101 и 24080 серия 102—1912 за обществените предприятия.
годива издадени отъ Варненското Градско
Залогъ за правоучастие въ търга сеОбщинско Управление на основание биле иска 307 лев« или 5 % отъ делата стойтите на Османъ-Пазарското градско общин ность на сечището.
ско управление № № 35239, 35206, 35237,
35238, отъ 8.УП й -.№ 60306 наЕни-кьой. - • • • , • Кметството.
ската селска община отъ 11. ТП 1915 год.
на Петръ Василевъ за 1 .*Д-ръ една те
лица 3 години, косъмъ черно сивъ, особни
белези нема; за, 2 Л7-ръ една крава 3 год. Варненско Градско Общинско Управление
косъмъ сивъ, особни белези нема; за 3-й
Н-ръ една телица на 3 год. косъмъ жедто
белъ, особни. белези вема; за 4 Н-ръ една
крава 4 год косъмъ белъ, особни белези
нема и за 5 Н-ръ едно теличе 3 год. ко
'; М 13305
съмъ сиво-белъ, лесното ухо на върха има
и отдолу клъцнато, които билети съ изгу
1
бени и вместо техъ еж издадени дубликати *-'"' грг Варва/л19 Айгустъ 11915 год. __'
Я Н-ръ 11891, 11892,11894, 11893, 118У5
. Обявява се ва йвтересующите се. че
отъ 24. Щ .
въ кметството на 26 септември т. год. отъ
Обявява се за знание че старите ор- 3—5 часа следъ пладне ще се произведе
гинални билети се уничтожаватъ и ако те търгь съ тайна конкуренция, за продажбата
бждатъ представени другаде да се считатъ яа дървесната маса (правостояща и лежаща)
невалидни.
^г
•. която ще се добие отъ. общинското сечище
„ТОНЪ-АРМУТЛАРЪ", за стопанствената
Отъ Кметството.
1915—1916 година, състояща отъ 525.789
декаря.
'•'...\ .._..'" •
Варненско Градско Общинско Управление

::

Варненско Градско Общин. Управление

: ;•;.. Обявление I ;Ц
.•--«.•;.:•.'

.^.-№:-1ззо4-.--:'?\>'?^.'-.'::':;:;'

гр. Варна, 19 Ав1устъ 1915 гол

Обявление

Наддаването ще стане на декаръ про
странство, като г. г. конкурентите се съо
бразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона за
обществ. предприятия.
Залогъ за правоучастие въ търга се
иска 1183 лева или" 5°/ 0 ; отъ стойностьта
на сечището въ банково удостоверение. ;
ТържнигЬ книжа еж на разположение
на интересующите се всеки приежтетвенъ
день и часъ въ канцеларията на общината--

Обявява се на интересующите се, че *""••;^'''!''• > к . - - Ч - ч ^ д е ^ - ^ . ; \ • — въ кметството на 25 септемврий т: год.
Отъ Кмбтствно * отъ 3—5 часа следъ пладне ще се произ
веде търгь съ Т А Й Н А конкуренция, за
Печатница „Войниковъ" Варна

