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намери тамъ горе отъ съшит Ето защо пакъ нзтъквамъ, че
лелините на г. Оановъ за не
предложението е нвнекреняо и
давремененъ.
К*де
беше
съ
съ
него се прави политика,
(Заседание на 25. февруарий 920. год.) •
своето състрадателно сърдце разбира ее, много плитка. Зая
тогава г. Савовъ и защо чакъ. вявамъ, че постоянното приКмета Д. Нондовъ. Дру сега ее е нрочуетвувалъ отъ еътетвие н*ма нищо протинъ
-Преди да се приетхии къмъ
разглеждане на в ъ п р о с и т е гари и г-да общ., съветници, участьта' на общинските слу да се дадат ь дърва на нужда • определени"въ дневния редъ, Предложението на г. От. Са жащи? Защото да се глаеува ющите се общински . служащи,
поиека думата г. От. Савовъ вовъ засяга единъ въпроеъ отъ бюджетъ, кг дето пема место но състоянието на наследената
големъ и важенъ харавтеръ. за чувства, а се изхожда само общинска каса неможв да поз
(вароднякъ).
Мизерията
и скжнотвята, всредъ отъ интереси п да се дема- воли това. Ние немаме никакви
Ст. Савовъ, Господа обшин"•които
живеятъ
десетки хиляди гогегвува и прави политика съ средства, а много нужди зеятъ
ски съветници, . Положението
малоимотни
и
безимотни, об нуждите на служащите, за бур- отворени и чакатъ своето раз
въ което прежавеватъ общин
хвлща
и
общинските
служащи жуазията еж две различни ра решение. Ввжхе въ какво по
ските чиновници и служащи е
много тежко. Скгиотията е Да обл кчимъ страданията на боти Питзмъ г Савовъ зашо, ложение ее намира общинския
ужасна, а заплатите имъ с& всички, а не само на една ка ако еегишното му предложение добитьвъ, измьршавелъ и почТм
оскадяи. Нашъ дългъ е да тегория отъ тия пролетарии — е искреняо, се противопостави умиращ^! Бившето постоянно
амъ се притечемъ на помощь. ето нашата политика. Посто на IV допълнителенъ бюджетъ пригатствие въ своя бюдкетъ
Ще из~вършимъ актъ на спра янното нрисхтствве е положило. и не^ се заинтересува за ут не е предвидело § зГфуражъ
ввдливость ако ги улеснимъ съ •твърде големи грижи за дос върждаваните- му? Съ какво на добитъка, нити пъкъ беше
топливо. Правя предложение тавката- на дърва на вуждаю мьрално прано той прани по
взело мерки да се засее об
да се бтнт/стнагь дърва отъ тциге се и зъзнещи отъ студъ добно предложение) 'Ьезснорно щинска нлощь за добиване таобщинското сечище безплатно семейства и никой не може съ е, че чиновниците, служащите къвъ, макаръ че разполагаше
на получаващите до 200 лв. основание да хвърли упрекъ^ "и пожарникарите теглятъ че- съ 3 плуга. Въ IV допълни
месечна заилата ЧИНОВНИЦИ И че сме бездействували. Всеки ренъ кизеренъ Животь. Ние теленъ бюджетъ ние уредихме
служащи, а ла останалите да знае съ каква енергия ние ра- сме близко до техните стра тоя въпроеъ и предвидихме
се отпусннатъ по два кубика ботимъ и колко «силно настоя дания й съ бюджета, който потребните кредити, но прия
дърва, срещу заплащане так вахме предъ Министерството коренно се различава отъ до телите на г. Ст. Савовъ отъ
сата н превоза имъ. Върху да увеличи площьта на сечи сегашните бюджети, доказваме окр постоянна комисия се явядругъ едвнъ въпроеъ векамъ щето, за да мо!атъ отчасти на дело, че се въодушевля- ватъ съ друго мнение, побъркда обърна вниманието Вя"-— п^не да бхдатъ задоволени ваяе отъ йскр. ното желание да ватъ нашите планове.
то е да се започне още.сега нричащите нужди за топливо ги облекчимг. Сь мизерните и
По втория въпроеъ за из
изготвянето на дървени вдг- нк населението. За раздава просешки подаяния, отъ харак готвяне на въглища и разра
ляща отъ кастрежа на общин нето на дървата постоянното тера на тия що бихме дали на ботване на общинските гради.
ското сечище, защото, както присжтетвие изработи планъ о служащите, ако възпреемемъ ни,
постоянното приехтетвие •
знаете кастрежа, подъ страхъ който строго се придържаме иредложението, положението не смета да знпочпе въпреки всич
на конфискация, требва да безъ да се фаворизиран, едни, ще се спаси. Затова ние ви ки препятствия работа, защото
бъде изнесенъ отъ гората до а препобрегватъ други. Пред наги сме застжнвали гледището време ^е вече да се върши това
15 априлъ. Ако § за безра ложението на съветника г. Са да се дадатъ заплати за По Остава г. контрольора да се
ботицата позволи то още сега, вовъ е едно отстъпление огь държане човешки животъ; на произнесе, може лв да ее из
безъ да се чака утвърждава тоя плань. Ще бжде много не шите искания обаче горе ги ползува § за безработицата,
нето на фиксирания за тая справедливо ако задоводимъ намвратъ .. за ненавременни и като се вземе огь него потреб
цель. § въ IV дошлнителепъ само една категория; каквито невъзприемчави Днесъ функ ната еума за удовлетворяване
бюджетъ, да започне' изниса- ех въ случая общинските чи- циите па общината се сиъватъ, на начинаещите, нужди, като
нето на кастрежа и отчасти : вовнпци и служащи, а изоста- защото централи та власть реже снабдяване еъ првбори за из
взготовлявапето на вжглвщата. винъ безъ дърва друга часть всеко наше начининпе. Когато готвяне ваглища. купуване се
При това требва да се зани- о-ьъ малоимотните и безимотни. поехме управлението на общи
мена за градините и пр.
маемъ и съ въпроса за обра Предложението на г. Ст. Са-. ната преди 2 месеци, на насъ
Пом. контрольора Сл. Еботването на зеленчуковите вовъ при това е пеискренно и ни ее предаде една банкрути невъ обясяи, че отъ кредита
градини. Моля да се даде епеш- се прави отъ него за да за рала, безнадежно съсипана об за безработицата може да ее
ностьна тия въпроси и се раз- пази позиция спрямо комунис щина съ празна каса и треб вземе сума, саво за посрещане
гледатъ още ьъ сегашното за тическото болшинство. Не беше ваше да употребимъ гигант на работата по кастрежа в
отдавна, тогато г. Ст. Савовъ ски усилия да подъужаме ней обработване градините, но отъ
седанио
гласува
иротивъ IV допълни- ните функции. Ние се гър- тамъ не може да се взиматъ
Имзта Д. Кондовъ- Мателенъ
бюджетъ
на-общината, чимъ и силно взмжчваме, че суми за купуване на прибори
каръ че определения дневенъ
въ
който
има
предвиденъ
кре- нашите желания да пожпомог- и еемена.
.
редъ е доста големъ, предланемъ малоимотните и безвмот-.
дитъ
отъ
60,000
лева
за
раз
Контрольора Раевъ. Пое
гамъ спетность на въпросите,
поднгнати отъ г. Ст. Савовъ. даване помощи въ н а т у р а вите ее разбиватъ въ скалата тъпленията въ касата съ много ;
Общ. съветъ прие предло (дърва, вжглиша и др ) на бед на буржуазната центр, власть, слаби и съ техъ едва ее по
жението на кмета и се сложи ни' граждани и служаща. А пидър*жана съ най-годемо усър срешатъ най необходимите об
тоя допълнителенъ бюджетъ се дие отъ Васъ г. Ст. Савовъ. щинска нужди. Гол4ма часть
на дневенъ редъ.

&.Си«аЖ.Я

Варненски Общински Вестникъ

Брей 3 / .

Кмета Д Нондовъ. На- пъкъ за даване дърва на об
етъ предвидените приходи не 913 и 914 год. общината е
ще постъпятъ — така напр. била изпаднала въ едва явна яирамъ, че въпроса е вече из- щинските служащи да се ечита
100,000 лева, никога не ще загуба отъ 55,000 лева отъ чернаяъ. Правя предложение за безпредметенъ и еъ това
оостъпатъ. Поддържамъ мне данъка „кръвнина". Общин; да се използува параграфа по да се мине на дневенъ редъ.
нието на подконтродьора.
ските места ех раздавани без безработицата, като се изразОбщинскиятъ съветъ въз
Ст. Савовъ. По поводъ ка редно и стойностьта на такива ходватъ отъ него 60,000 лв.
прие
изцело предложението на
заното отъ Кмета, дълженъ възлиза на 4 милиона . лева »а начвнающи нужди по из
•кмета
и мина къмъ разглеж
съмъ да направя декларация, и срещу, тия места нищо не е готвяне на вхглища и обра
дане
на
останалите въпроса
че миналата година направихъ постхпило, дадени съ на явна ботване на общинските гра
отъ
дневния
редъ.
всичко възможно в зависите загуба в то предимно ва все дини. Подагнатиятъ въпросъ
отъ общинския съветъ, както възможна предприемачи, инду
за раздаване даромъ на дърва, стриалци и пр. За ликвида
ОБЩИНСКИЯ С Ъ В Ъ Т Ъ и ЧИНОВНИЦИГВ.
тъй и относно увеличение на цията на предприятието на
заплатите. • Верво е, че има „сметьта* ние сме принудени
(Заседание на 10 януарий 1920 год.)
планъ за раздаване на дърва, да платимъ на единъ предно предъ нуждата, азъ мисля, приеначъ 476,000 лв. въпреки
Преди да се пристхпи къмъ рото управление, наптщатъ м
че може да се направи отстъп нашите възражения. Това е дневния редъ поиска ее думата етаватъ стачко-заместници въ
ление. Тия чиновници й елу една стоаанена иолитина, раз-| отъ общинсквя съветникъ
запустелите пощи и желез
асащи разчитаха на петпнките сипничесна и прахосничесна. !
Ж. Желябавъ (радикалъ). ници. Вънъ отъ това, има мно
и следъ като имъ се отказаха, Бюджетите на миналите, бур- | Направени ех отъ постоянното
го излишни служби, които и
положението имъ се още но*вече жуазнитб, общински съвети ех , приехгсгйие масова уволнения
но линеа на п р и х о д и се
влошава Добитъкътъ е отслаб- били фалшиви още въ основата
на чиновници и служаши, ко Налага да ги премахнемъ.
налъ поради трудното нами си а азъ еметаяь, че отговор
ито поради това ех останали Самите чиновници призна
ране на храна. Ние напра ностьта за бакругиралото със
безъ материални: средства и ват* това. Подчертавамъ още
вихме всичко необходимо да тояние на общинската каса
изложени на гладъ. Моля Г-нь единъ пхть, че служащите еъ
изполатваме общинските плу требва да легне изцело върху
Кмета да ци съобщи причините евободнн да иматъ политическа
гове, но съ голеаа мака за
Миналите постоянни првехтубеждения, каквито имъ е угод
сехме 30 — 40 декара площь. стипя и специално върху пргьЬ- на тия уволнения.
но,
стига да не пречатъ въ
Кмета Д. Нондовъ. Въ- шествующето ни такова. Упре Нюета: Д. Нондовъ На
прилагането
на нашата про
просътъ не е да изказваме само ците, които ее хвърлятъ върху запитването на г. Желябовъ
грама,
въ
името
- на която еме
пдатоничееки желания тукъ, да сегашното постоянно нриехт- ще дамъ подробна обяснения
изпратени
отъ
работническото
проливаме сълзи и еантимен- ствне съ съвършенно. неосно въ идущото заседание. Дължа
да изтъкна още сега, че тия в малоимотно гражданство.
талничимъ надъ теглата на
вателни и не ех въ състояние -уволнения не ех масови. На
общинските служащи. Такова
да забулятъ истинските винов насъ, комунистите, които поех
Ст. Савовъ ^народнякъ).
• съчувствие темъ не е потребно,
ници на създаденото положе ме управлението на общината, Запитването на г. Желябовъ е
особено то се превръща въ
ние въ общината,'
предстои да водимъ тежка много уместно и азъ'също погавра тогава, когато тия които
дигамъ въпросъ за изхвърле
, ужъ се грижатъ за техъ, за
Общ. съветникъ Д-ръ Т. борба. Чиновници, които въ ните на улицата безъ сред
какъвто иска да мине г. Са Стояновъ (широкъ соц.) Азъ крхга на службата си се цро
вовъ, - подписватъ бюджета съ подържамъ, че не требва да тивоаоставягъ на нашите на ства и помощь чиновници и
. който се .внасятъ схществени се отклоняваме отъ изработе реждания и отказватъ да ги служащи. Азъ*нога да се по
- подобрения въ положението на ния планъ по раздаване на изпълняватъ, безспорно, за хваля, че презъ времето на
общ. служащи при особено дървата. Ще се явятъ пертру- насъ ех излишни, но тия, ко- моето кмететвуване не преедедмнгьние, като съ това даватъ бации като дадемъ дърва на " ито гледагъ добросъвестно на вахъ чиновниците за полити
аргументи на центр. власть да едни, а пренебрегиемъ нуж работата си и съ усърдие вър- ческите имъ убеждения. Азъ
не одобри бюджета Колко сте дите на други, които веднажъ шатъ възложените иаъ задачи, търиехъ ЧИНОВНИЦИ еъ други
се грижили за общ. служащи дори не ех получили такива. декларирай-*, че те нв-щгТ$ъ- политически убеждения отъ мо^
г. Савовъ личи и не азъ тукъ, П{.и все това би могло да се датъ засегнати отъ никакво игв и тия на постоянното приа те иматъ дулата. Вие само направи едно предпочитане на уволнение. Но какъ да се по- ехтетвве. За иримеръ ще Ви
овековечавахте техната низе на общинските служащи, ко стхпи съ чиновници, които ех посоча толерврането отъ наша
рия съ мизерните Ви бюджети гато имъ дойде реда да по- се проявили като разхищницщ екрана на лекаря Д-ръ Димйи съ предложения, като днеш лучатъ дърва, като имъ се на- на общинските имоти и ввща? тровъ, 11а неговата госпожа и
ното, Вие прикриват1? действи нравятъ некои улеснения.
Складовете ех въ годемъ без- на единъ комуниетъ въ елек
телното Ви отношеяве къмъ
порядъкъ и завеждащите ги трическата централа Настоя
тоя пролетарски слой.
Пот. Ктета Щ. Дикиджи- чиновници нехайствуватъ- Ако телно искамъ отъ г. Кмета да
ни посочи конкретно въ що се
евъ, обяснява какъ става раз
Контрольорътъ каза, че пред даването на дървата, колко г. Желябовъ надникне, въ по-. състои неснособносгьта на увол
видените приходи въ бюджета много има нуждающи ее за та жарната команда и провери нените. Заявявамъ, че въ иду- •
какъ се е извършвала дома
еъ стотици хиляди не* ще покива, като болни и бедни, и кинската служба, уверенъ съмъ, щето «асъдание ще поиекамъ
стъпягь въ общинската каса.
че дърва има, но превозни че би.се вьзмутилъ! Има чи да се отпустнв помощь на тия
Това е сиетема. въ управле
•
средства дипеватъ. Отъ друга новници на чиито гърбъ де- бедни.
нието на бурж. общински съ
мрана липсата на цари въ ка жатъ но неколко нриехди, та
вети, Наир. црИ моналогодишА ръ Т. Стояновъ (шир:
сата затруднява много рабо кава, които дори ех бивали
нвя бюджетъ има не постхсоциалистъ),
Като вземамъ бе
тата
ни
в
при
тия
условия
вие
малко преди ,въ затвора. Мопилъ единъ п р и х о д ъ отъ
лежка
отъ
казаното
отъ г. Саедва-едва
подържане
ония
сежемъ ли ние да поверяваме на
600,000 лева. Ващо е тава!
вовъ,
заявявамъ,
че
по принмейетва,
които
иматъ
най-готакива хора работи общест
защото се гласуватъ фиктивни
лема
нужда
за
дърва,
като
се
Ципъ
съмъ
съглаеенъ
за увол
вени, за които азъ и друга
приходи и общинските връх
стремимъ
да
дадемъ
едно
рав
нението
на
тия
чиновници,
ко
рите ми еме отговорни и отъ
нини не беха определени въ
номерно
и
справедливо
раз
ито
поради
политическите
сн
честното и акуратно изпълне
размери, епоредъ състоянието
пределение
на
последните
Ние
ние на които зависи добрия убеждения се противопостана гражданите. Още тогава
нашата общинска група излезе разполагаме само съ Ю общин вървежъ и добруването на на вятъ на.решенията на съвета
съ свой проектъ за облагането ски кола и до сега сме раз шата община? Ето отъ подо- и не бранятъ общинските ин
на гражданите, но тоя про дали само 175 кола дърва на бенъ характеръ ех мотивите тереси. Не одвбрявамъ обаче,
ектъ Вие, управляющето бол крайно бедна семейства. Съ за направените уволнения, ко отхвърлянето па чиновници съ
шинство, отхвърлихте. Да Ви стотици семейства, мвжку ко ито .съвееиъ не-ех масови, как политическа убеждения, нвхаризлагамъ ли какъ ех разхи ито и тия на общинските слу ю-ее изрази г. Желябовъ, а монирапш еъ тая на болшин
щавани целъ редъ общински жащи, чакатъ за дърва, но напротивъ,, единични. Да се ството на общ. съв*тъ. Вьрху
приходи? Това е неблагодарна поради казанвте несгоди въ забележи добре, не има чи въпроса за уволнените чинов
работа, но сега где се позова преки нгшите големи стара- новници, които ех доброволно ници и служащи се резервисамо на неколко случаи. Презъ ранвя не можемъ да смогнемъ напуегнали службата. Има' и та раиъ и ще се произнеса следъ
и га удовдвтворимъ напълно кава, които надъхани отъ ста като г Кмета даде обяснения
та въ идното заседание,

Брой 37
Н. Мирски (демократъ). Подигнатиятъ инцидентно въиросъ
отъ г. Желябоаъ требва да се
постави на дневенъ редъ въ
идното заседание, когато ше
разгледаше и предложението на
г. Ст. Савовъ заподиомагането.
Д. С. Поповъ (конунистъ)
Пр*зъ 1912 год. ние бехне
свидетели на масови уволня
вания на лекари, секретари и
редъ други чиновници и слу
жащи и когато въ известни
случаи отправяхме заиитване •
къмъ тогавашното постоянно
присътетвие за причините на
тия уволнения, отговаряше ни
се пренебрежително че била
въведена практика, щото увол
ненията и назначенията на чи
новниците да бхдв изключи
телно въ властьта на кмета.
Досега се е партизанствувало
явно съ общинските служби —
изпъждани ех едни чиновници
и ех настанявани други, които
се различаваха отъ първите
само по това, че беха съпартизани на новата общинска
влаеть. Днесъ при комунисти
ческото управление не е тъй,
нашага общинска политика се
коренно различава отъ досе
гашната общинска политика на
всички управлявали вече буржуазни партии. Провеждането
•а тая политика може да стане
съ полощьта на верните й но
сители. Въ интереса на служ
бата, въ интереса на нашите
начинания, ние наложихме на
наши другари мимо техпото.
желание, да се отдадатъ на
общинска служба и да ни бх
датъ помощници въ сериозната
и отговорна работа. Не требва
да се отрича, че единъ чиновникъ, който цели 40 гсд. е
служилъ на буржуазна партия,
възпитанъ, и е билъ нейно
верно-орхдие, неможе да заеме
рхководенъ постъ въ община
та и да служи на едно кому
нистическо постоянно приехт
етвие. Това е особено верно,
когато обществото е още иодъ
пълното господство на буржуазията. Въпреки това, чинов
ниците и служащите ех би*
вади винаги обектъ на нашите
грижи. Но ние не ще допустнемъ никой чиновникъ активно
или пасивно да спхна нашите
дейетпия.
Д. Нондовъ. Чиновникътъ
по референдума напр. е носрещалъ съ насмешка наши
другари и не ги е допущалъ
да се разписвал» въ опреде
лената книга Когато му обърнахъ внимание, че неговата
длъжность е да улеснява разписването въ книгата, той на
хално ми отговоря, че не иска
да ни знае. Какъ требва да
ее постхпи съ подобенъ родъ
чиновници? Другъ случай. —
Инторееующи се питатъ единъ
едужащъ, защо безразборно
кастри дърветата при сеченето

Варненска Общински Вестникъ
на материалъ за общ. нужди. г. Савовъ, който си е построОтговора му билъ: „Това е за- илъ кхща - еъ общински мате
поведьта на комунистическия риали, за което му е съетавметъ". — Явно е, че той е вевъ актъ. Какъ Ви ее вижда
билъ въ желанието ен да хвър служенето на чиновника на
ли иятно върху постоянното общ. имоти Брайко Дреновеки,
приехтетвие Имамъ сведение, който е допуетналъ щото зелен
че единъ горски стражаръ е чуковата градина вь местпродадъ две кола дърва въ ностьта „СесъСевмееъ" да се
„Свсъ-Сев^ееъ". Какво требва отдаде подъ наемъ като нива
да наиравинъ съ него? Да на и вместо 150 лева на. декарь
помня ли на г. Ст. Савовъ, че тая градина е получила само
въ негово време ех ее упо 6 ) лв. наемъ? Пвтамъ г. Ст.
требявала отъ служащи общин Савовъ защо е извършена тая
ски материали отъ пожарната фалшификация и защо е тър
команда за частни нужди — нялъ подобни преетхпления,
кхща и пр -— Заявявамъ, че съ които се ощетяватъ ингеазъ не мога да търпя такива "ресате на общинската каса?
служащи. Въ идното заседание (Кмета привежда и др. случаи).
ще посоча какъ масови ех ста Уволненията, които ее напра
вали уволнения презъ кмету- виха на други 8 души, стана
ванего на г. Ст. Савовъ.
по донесение на счетоводството,
че службите ех излишни и че
15 януарий 1920 год.
бюджета не позволява издър
жането
имъ. На техно место,
Ктета Д. Кондовъ Дру
разоира
се, неиа назначени
гари и гоепода общински еъдруги
лвца
— длъжностите се
вегници ! Нриетхивамъ къмъ
първия въпросъ отъ дневния ечвтатъ за закрити. Подозиредъ, именно да отговоря на рамъ, че напусналите съ пода
запитването на общ. съветникъ ване оставки чиновЪици, ех
Ж Желябовъ, нодетъ отъ г нъ извършили това по внушение
Ст. Савовъ, относно чиновниш и давление отъ бившите си
ките уволнения, които е на патрони съ цель да сихнатъ
правило постоянното приехт работите въ общината Поне
етвие Болшинството отъ слу чете отъ техъ станаха стачжащите, които заварихме въ возаместници на стачкуващигв
общината, е подбранъ персоналъ железничари и еъ това още
отх бившия буржуазенъ общин повече уеилватъ подозренията
ски етветъ. Тия чиновници ни, че действуватъ нодъ чужда
требва да бхдатъ ориентирани диктовка. Желая да бхда оировъ новия куреъ на общинската верганъ. Отъ това, което Ви
политика и съобразно новите изложахъ става ясно, че увол
условия се нагодятъ и добро ненията, които сме направили
съвестно отдадатъ на работа. не ех масови и че"ако се поТия отъ техъ, които явно или дига* въпросъ по техъ, ососкрито въ своите действия 6.но пжъ за подиоиагане на
компрометиратъ нашата, иници уволнените е една демагогия.
атива, ше бхдатъ уволнявани. Нека да видимъ какво е било
Какви уволнения сме напра въ миналото и какъ ех увол
вили до еега? Отъ около 4 ( 0 нявани чиновниците. Веднага
души общински чиновнически съ встхиването ей въ длъж
персоналъ, уволнили сме въ ность на 19 августъ 1916 г.
ин!вреса на.службата, само 13 г нъ Сг. Савовъ съ за.й)ведь
души, други 8 души. поради № 397 е уволнилъ безпри
закриване длъжностите имъ по чинно 36 души, а до 30 ав
джетпи причини и 8 души ех густъ т г. сало въ 10 дневно
напуснала общината добровол властвуваве г. Савовъ е изго
но, сами ех педали оставките ни лъ 59 души. Въ нпчалото
ей. Следователно, ние сме от пъкъ на м. августъ, следъ ма
говорни за уволнението на нифестацията па 27 юлий беха
13 техъ души чиновници и уволнени ^3 души. Цитамъ
азъ ще изброя причините за какви обвинения беха форму
уволненията ЕНЪ. (Кмета из лирани за уволненията»па тия
броява поименно кой чинов .чиновници? Долно партизанникъ за какво е уполненъ. Съ - ство и котерийноеть отъ страна
факти на рхка той доказва не- на на бившите общински управ
кадърностьта на некои отъ ници! г. Алекс. Васалевъ въ
техъ, нехайството и злоупо медения несецъ на своето кметребленията които ех вършели туване (етаналъ кметъ на 31
други). Това ех мотивите и мартъ 912 г.) презъ м. априаъ
както виждате, ните единъ чи ~с. г. е уволнилъ съ една зановникъ не е уволненъ заради поведь 63 души чиновници, а
убежденията му или по капрвзъ съ друга последующа — 19.
г. Ст. Савовъ въ своето кмет* Когато отправихме запитване
етвуване е търнялъ и проте- за тия масови уволнения, ни
жиралъ служащи, които ех из ее отговори, че това е въ пъл
ползували и разграбвали об ната влаеть на кмета. Може
щинските имущества, какъвто -"ла да етава сравнение между
е случая съ ст. пожарникарь миналото и сегашното уволне
Т. М.осковъ, съпартизанинъ на ние на чиновниците? Отъ име

Стр. 3
то на постоянното приехтетвие
и общинската ня група заявя
вамъ, че долните партизански
подбуждения при уреждането
на общинския персоналъ ех
далечъ отъ насъ. Ние на вървимъ по етхпкитв на предшедствениците си, нашия пхть
е еъвършенно новъ и ние твър
до, неукдонво ще вървимъ по
него. Общинските служащи разбиратъ кому служимъ в т*хенъ
дъдгъ е да поеветятъ всич
ките си способности н сили въ
работата, която имъ възлагаме.
Оощ. съветникъ Ж Жв/ЯОовъ. Винаги еъмъ ее възнущавалъ отъ стария првьомъ
и практика при уволняването
на чиновниците и служащите.
Искнхъ да ми се обяепи отъ
колуниегич. постоянно приехт
етвие за направените отъ него
уволнения и да проверя до
колко те ех справедливи. Отъ
отговора на г. Кмета съ*ъ «9оволанъ. Добре ще бхдв ако на
вакантните места се назначава
подбранъ. персоналъ еъ цензъ
и конкурсъ.
Следъ като се изказаха още
неколко общински съветници,
съветътъ взе решени., еъ ко
ето одобрява направеното отъ
постоянното приехтетвие, около
уреждането — уволненията м
назначенията — на общинския
чиновнически персоналъ.

СВЪДЪНИЯ
за дейноетьта на отделенията
при Варнен. Градска Община
презъ последната седмица отъ
Ю. до 16. януарий.

I Техническа централа.
а) По водопровода.
Поправиха се; 23 градски
чешми, 2 водомера, 4 спира
телни в 1 пожаренъ врана.
Направиха се каддаръми на
5 чешми и кранове и се на
прави една нова частна инста
лация. Изчиства со водопро
водната мрежа взъ града отъ
песъчни утайки. Измаза се вод
ната стая при изворите „Харани-дере*. Отъ вода е поетъпилъ приходъ на сума 17756'
30 доза.
6) По канализацията.
- За канала въ пожарната ко
манда — наеипъ 137 70 вбм.
Привършиха ее две частни ка
нализации. Направи ее единъ
уличенъ утокъ на ул. ,Аспарухъ' съ ул. „Чакърова',
като се направи пзкопъ 1698
куб. м. и се положиха 7 метра
15 ем вахенивови трхби, 2
книвки и 1 компяектъ отъ ули
ченъ утокъ. Отъ канализация
та е поетхпвлъ единъ при
ходъ отъ 30,607-15" лв.

Брой 37.
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Стр. 4.

тезпи линии »а жалки застроя ществени и частни — въ града и
вания Изработени ех .8 скици околностьта се упражн. редовно.
Направиха се 35 стълба за за частни имоти. Приготвени
IV. Санитарно отделениефенерите • въ градското нред- ех 25 копия на квартали отъ
1
градвв „Сееъ-Сввмееъ' .
Йаправенп 610 ревизии. Кон
регулационния планъ. Снимка
та на околносгьта яа града фискувани, като негодна за яII.'Електрическо отделение.
депе 195 кгр. кестени, ЗОО
продължава да се работи.
гр. докуяъ и 18 лимона:—за
Скачиха ее съ гргдеката
б\
Архитентура.
което са съставени 3 акта За
арена 19 нови частни инста
лация. Провери се и.поправи
Нарушения на закона за бла нечистота ех съставени 11 и
на некои места градското ис- гоустройството с* констатира: за неизпълнение санитарни раз
ветление к мрежата. Въ пожар ^ни съ 2 акта. Издадена е* Г пореждания 11 актове. Въ аината команда се инсталира- е- •циав. бвдетъ за иостройка на Оулаторията-еаГ прегледани 395
дивъ «оторъ еъ Т1/^ конска кухня -и 6 ••- за разни по болни, а оо домовете имъ 91:
сили за дърводелската рабо мравки,-преправкя и пр. отъ Отъ общинската аптека съ ек
тилница. Абонаменгь за из които гх събрани въ общин спедирани 484 рецепти. Деразходвана рлектрнчвска енер ската теаса, тавеи на сума зинфекцирани ех 37 человека,
гия съ изплатили 278 клиен -375*95 лева. Започна се боя 22 стаи и 455 вещи. Отъ об
та на обща сума 5686^70 л. дисването на отделенията на щииската нералня ех се пол
зували 57У челоьеьа, като ех
III..Архитектурно регулаци- град. театръ. приспособено -за изпрали 191 парчиа разни
общински
аагиаинъ.
Раоотите
., онно -отделение
ПО -поправката въ пожарната въщи. Изнесени вънъ отъ гра
м) Регулация
* команда пуодължаватъ. Надзо- да и хвърлени на смътвщето
1100 кола сметь.
Дадена сд пеколко строи- рътъ върху всичка строежи об
ш)Ло ъатищата.

за движението на заразителните болести въ гр. Варна
отъ 1 януарий де 10 януарий 1921 г.
о
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ВОДОПРОВОДИ Приблизителна
етойность—200,000 лева. "За- _
логъ 10,000 лева.
в) До 4 ч. след/ь обедъ
— строителни материали за
подържане градски здания,
аодопроводи, канали, пжти. ща, 'тостове й др. II|гибли
дателна етойность—200000.л.
Залогъ 10,000 лева.
'•....

Т) До 5 ч. следъ обедъ
- разни материали, инструшенти и др. предмети. При
близвтелна етойность—250000 *
лева. Залогъ 25,000 лева.

2 На 28'сжщий с. г.
а) До 10 ч сутр — смаз
ки (цилиндрово, машинно,
за динамомашияа —- масла
и ваяколинъ) за електоич
централа- Првблизител етой
ность—120000 лева, Залогъ
6,000 лева.
б) До II ч. сутр — печа
тане разни общински кни
жа, бланки и Общин. В-къ.
Приблизителна етойность :—
100000 лв Залогъ 5,000 лв.~
в) До 4 ч. сл. об.— ско
ростни. водомери. Прибли
зителна етойность 400000 лв.
Залогъ 20000 лв.
г) До 5 ч сл. об!.- два
'
НОВИ МОТОрки плуга. Приб
лизителна етойнозчь 200000 л.
-Зал.иъ 20000 лева
' - ~
Залозите ее изискватъ . въ
• банкови удоотоверения.
Конкурентите требва да ее
съобрегзяватъ напълно съ чл.
чл. 11;—14 отъ Закона за 6б
ществените предприятия, вато
поемните условия ея на раз
положение въ Общ. Унравлв
ние
'
;
п Кнетъ П. Ноповъ.
Секретарь: Ц. Ивановъ

_.. —

Ю

б) До II часа сутр— ма
териали за подържане общ.
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близителна етойность—900000
лева. Залогъ 4Ь,000 лева;

.. '

И Бакърджиевъ 1005 кв. ж. нодъ общ. театръ, продава на
Планътъ на. тия. имоти се износна цена: гаеъ—литрт. 11
ОБ Я В 4
намира въ Общян. Управление лв; гвоздей
14 лева кгр/;
-М 1161.
и е на разположение на все
гр. Варна, 21 януарий 1921 г. ки граждананъ, който иска да печатарска хартия 24 ле кгр.;
джамове разна големина; дър
Оъглаено тя. 9"и'7 отъ За го узнае и на притежателите
ва нерезанв тонъ 280 лв ,.а
кона за отчуждаване недвижи на имотите за да могатъ* въ
резани 300 ап тонъ; каменни
мите имоти за държавна и об 10 дневенъ срокъ, ечвтань отъ
ществена полза, о.бявява се на днесъ да го разгледатъ и на-' вхглкща 2^0 лв. тона: дър
гражданите, че съ указъ № 54 правятъ, ако желаятъ, своите вени вхглища Г20 лева кгр.
Отъ кметството.
отъ 1920 год. се удобрява от обжалвания. Забранява се на
чуждаванвто яа районъ на бре притежателите да продължа
ОБЯВЛЕНИЕ
говата батарея въ гр. Варна: вате или предпрвематъ какви
№ 965.
1 Лозето на Никола Лековъ и да е работи, съ които би се гр. Варна, 18-януари 1921 г.
отъ 927 кв. *., 2) Лозето на изменило състоянието на мес
Обявява ~се, че вт Об
х. Парашкева Двмвтровъ 1174 тата.
Оть Кяетството. ЩИНСЕОТО Управление ще се
кв. а., 3) Часть отъ лозето на
промзведатъ търгове съ тайна
0 БЯВ А
Д р ъ Ксантовъ .2265 кв .*.,
конкуренция
за отдаване на
№ 4/>3
4) Часть отъ лозето на Ставпредприемачи -доставките за
ри Диаитровъ ,х. Димитрови гр. Варна, 11. януарий 1921 г.
презъ финансовата 1921 год.:
505 кв. м., 5) Часть отъ ло
Обява се за звание отъ на
I) На 25 оевруарий т. г.
зето на Нощ^Бвясаетрова 3516 селението, ле общвнекиятъ маа) До 10 ч. сутряньта —
кв. м, б) Часть^отъ лозето на газинъ \Мз 1 находящъ се
?
3 0 0 , 0 0 0 кгр. газьолъ- При

СЪОБЩЕНИЕ
Оюбщава се яа Варненски
те лозари, че последния срокъ
за подаване декларации за ис
кане на гдадъкъ лозовъ матетериалъ (резници) от\ Общин
ския лозовъ разсаднвкт. е до
31 т и. включително/
Всички лозари, които инагь
нужда и ще искатъ резници да ^
се явятъ въ тоя срокъ въ кан
целарията на разсадника я подадатъ .декларации Следъ 1
февруарий т..г. не ще се прие матъ искания за резници.
При това се' съобщава на
лозарите подали до сега дек
ларации, че те съ длъжни въ
10 дневенъ срокъ да се явятъ
въ разсадника, заплатятъ и дигнатъ отпустнатите кнъ коли
чества резници, като и представятъ свидетелство, издаде
но отъ земледелчесаата катед
ра, .за определената ваъ.под
ходяща подложка, вли пъкъ :•,
почвени проби.
1
Печатница ^Войявковъ" — Варна

