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Официални: ва дума по 1 лев; ааглавие, дата и
подпис по 3 дева.

Абонамент 60 лева годишно. .

Един брой 1 лев.

Частни: ва дума по 1 дева, а на кв. см. по ГБО лв.
Вотчио що се отвася аа вестника, да ее иаираща
•
до редакцията, кметството — Варна.

ОФИЦИАЛЕН ОТЩ..
йз дейността на общин. сдвет.
(Извънредна сесия)

Заседанке на 19 юни 1922 год.
(Продължение от брой 39).

БЕЗДОМНИШКИЯ ВЙШРОС.
; Съветника МЙХ. Стефанов каза: бо
лен е бездомнишкия въпрос, защото ин
тересува гражданите. Ако с .време вкж._ дахае тези ботен въпрос и рационално
го разрешавахме, яемаше. да яма-днес
тази остра жилищна криза. Не е имало
искрено желание да бъде разрешен. Е гни
повече, а'други немалко— са правили по
литика от него и еж го експлоатирали.
И сега не ще можем окончателно да го
разрешен, но ако' има гкелание, може
кризата, само да ге намали. Желанието
ла хората е, всеки да ся им а свой час
тен дом, обаче има известна кръгове хо
ра, които вместо в кална колибка, пред
почитат да отидат под наем, по под на
ем кжщи,пе .се намират. Жилищната Ко
мисия само шеструва. жилищната криза.
Скандалите, които стават в жилищната
комисия, съ доказателство па това! За
подемване рационалното разрешазане на
въпроса, требва общината да има строго
•предадена политика; требва да му даде
едно правилно направление и да почнем
да работим. Ако дадем места и изпуснем.
центъра на града$ ще е една голема греш
ка. Всички неста в чертата па града
требва стопаните им да бъдат заставени
да гя аастроят. И така ще създадем по
вече помещения хигиенични за всички
бездомни. Общината пък да застрои но.
мещения за чиновниците си и за бедните*
Престъпно е мълчаливо да търпим
разграбванетона местата и застрояването
вм с нехигиеничнн жилища, когато утре .
ще бъдем принудени да ги събаряме за
•тваряне на улици, канализация, водо
провод и др. Всичко това изисква едно
но подробно проучване, което може да
етане от една комисия. За "Бездомник*
яма смисъл, ако имахме едно кооператив
но домостроително д-во. Съставеното е
наистина от; бездомници, които искат
неета за жилища, во то тръгна по един
партизанска път и поиска да наложи
«което политическо верую. Разлика меж
ду неговите членове и изобщо бездомните
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варнепски граждани нема смисъл^ да се
прави. В заключение, нека се ввбере ед
на комисия,'кодао да.определи условията,
пи които требва да отговарят бездомни
ците, които искат места, да прецени пла
тежните им способности, да изрггботи един
план за строеж и в свразка е изказаното
по горе мнение, да изнамери средства,
с които общината, по един определен
план, да построи хигиенични къщи за
бедните и за чиновниците си. Тави ко
мисия да се занимае и с въпроса за за
грабените и застроени вече. общински
места, като направи п една аикета вкрХ
Х т ?, х ». ва „Ж,,МЕ?3^5Я спекулата на некои с тия места, които имат заграбени
по две три места.
Общин. съветник А. ЛеОИНИев: пре
ди всичко декларирам, че ежи избран и
представлявам тук организираните н здружени бездомници в Варна. Отвода на об
щинския ежвет не'прави вжпрое зй^ до
верие, а то значи всека партийна група к
да каже становището сн по искането на |
д-во' „Бездомник"; с една дума „да" или
ь не% като знае, че д-ьото нема дал се
налага; понеже искането му е справед
ливо и добито по допустим от законите
легален начин, който ще следва и за в
бъдаще неуклонно.
Общинският съвет ще се занимае с
конкретния за д-во „Бездомник", а не с
общо бездрмническия въпрос, по който 8а
пояснение длжжа да кажа следното: жи
лищната криза в Варна съществува от
освобождението на България, ала никой
до - сега не се е заел сериозно с разре
шението" й. Напротив демагогствувало се
е от всички с партизански цели. Само
така може да се обясни накивелото въамущение- на. бездомниците, изразено в ма
сово разграбване на общински места след
1912 година и преминаването им, като
жертва в лагера на крайните левичарски
течения;- иначе не може да се разбере,
как в една страна, гдето дребната соб
ственост е идеално разпределена, може
да се удаде такъв собственик на подоб
ни агитации. Следователно бездомниците
са рожбв на съвременния строй, който те
създали • требва да се гризат за техния
сносен живот.
Явна бе . за бездомниците незаинте
ресоваността на партиите, които излиза
ха само пред избори с платформи, а след
тях с непроучеи въпрос, за да отиде в
комисия. Определиха се около 420 пар
цели при училището „К. Арабаджиев" и
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Еврейските гробища, за крайно бедни
граждани, но и до днес ПР се рездадоха.
Тока бездействие отчая бездомниците, от
които по-слабокултурните се отдадоха на
заграбвания, а съзнателните граждани
се сдружиха, за да действуват по закон
ните легални средетда. Ето защо, ако
отговорните фактори беха церели бацила
в самото начало, както казва Адолф Даматкр, то немаше да има заграбвания, немаше да съществува и д-во ,.Бездомник".
Така се създаде в формира д-во „Без
домник", по образец ва такива в кул
турните страни и то ири местни условия,
в основите на което се прокарват след
ните принципи: " ~ ---—•— .,.,...-,.... .
Л) Обществена солидарност, модерно и
специално взаимно опемагане на жкзноснособяи членоге, проникнати от мисълта
в с доказан стремеж, сами да си помог
нат, като се облагат аа своя собствен
-— неотклонен труд я разумни икономии.
2) Собствени къщи, строени песред* ством лични, ипотечни, или условно или
собствени строежи, от Банки и Друже
ства, с право нземателя да стане нрит
тежател, ако в уговорен срок нрави редозни вноски, при известни условия, които
предполагат: готова налична сума, опре
делена 'вжздраст, за по леки или но
тежки условия, системите на застрахов
ките за живот, огвосио строежите и така
пататък.
3) Известни данъчни облекчения и
ефтипи ипоточни кредити, за които къ
щите требва да отговарят на състоянието
и податноста на стопаните им. Стига
човек да е обездомен и да строи къща
за собствена нужда„ без претенции на
излишен лукс или експлоатационна цел.
4) Като бездомни се считат всички *
жители с слаба и скромна имотност, би
ли те работници, занаятчии, землиделци,
чиновници, служащи, па даже и малки
рентиери. Това съ основните начала,
които са легнали и подробно разширени
в устава на Д-во „Бездомник". Тия прин
ципи требва да се спазят н от общината,
която, ако се отклони от тях, нищо
нема да стори, както.и до еега не е
направила нищо за облекчение положе
нието и мизерията от жилищния гнет,
който тормози бездомниците.
Наемната система, която изглежда,
че се застъпя и от настоящия Общин
ски съвет, нема да доведе до резултат,,
понеже е нстжркаиа и отживели времето
си. Аз се силно съмнявам, дали ще има
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; желающ да строя е собствен капитал
върху наето место. Прибавете клш това
в страета у българина към собствен
док — н още, че общината е пред. фи
нансов крах, отруиаяа с дългове, веязплатеци заплати^ на чнновнвците от веколко месеци й ред задължения, които
дават да се разбере, че каквито мерки
да предприеме, ще бъдат само палиативи,.
в ейисзл, че е разрешен жилищния въпрос, а в същност поощрение разграб
ването на общинските места, към което
може би съзнателно се потикват бездои.циците.
* •- • '" - - • " - . ' • - • - .
Пред мен е протокола на .комисията,
който е категоричен откаа да ее дадат места
на д-во „Бездомник", за което има указ
. Д? 636/921 г., влязал в, законна сила.
• Мотивите на комисията са несъстоятелни.
• Тя казва, че указа не бил публикуван/
а Министра на Вътрешните Работи, за
сведение съобщавал * брой 158/921 г.
на „Държавния Вестник* за -еаществу- *
ьането на такав указ. Това твърдение е
абсурд, ззщото в никой закои не е ка
зано, че под публикация се разбира тек
стуално папечатване. Заедно 'с тоя указ
са публикувани в същия брой още 99
укази и във всеки брой на каяания ве
стник се публикуват така съе стотици
укази за регулации, отчуждавания и пр ,
които НИКОЙ не е оспорвал до сега.
!
Казва се, че съгласно чл. 2, буква
„в", от закона за допитване до народа
по общински работи и чл. 60 п. 4 от
вакона за Градските Общини, било необ
ходимо референдум и общинско решение:
В основите си това твърдение е погреш
но, защото случая не подпада в оная'ка
тегория ь.еста, които цитирания член от
закона фиксира категорично. Но да до
пуснем за минутка, че това е така. Ко
мисията, обаче, забравя, че допитване
за по- го лемата част от тия места е ста
нало и като така, за тях поне, требва
ше да даде съгласието си, ако поддържа
сериозността на тоя мотив. А пьв член"
60 п. 4 от закона за Градските Общини
казва, че такава отчуждавания стават с
Царски указ, но доклад на Министра;
такъв вече има и требва да се тури в
действие, съгласно цитирания член.
Колкото се отнася до решенията на
Върховния Касационен Съд, достатъчно
е, че те се навеждат от коментара на
Хр. Филипов, за да разберем, че те ня :
маг значение по въпроса, който реша
ваме,-защото д-во' „Бездомник" купува
места, а не извършва предприятия на
общината. Ето Ви самите решения, про
четете ги, за да се уверите^ че те се от
насят аа доставка н преприятая по до
броволно съгласие, които Съда е отхвър
лил само за това, че нека указ, който
налага закона (рег аг^итепШт а соп. ^гага). Ние използуваме тия решения, аолеже имаме указ. "!Л " •'." •
?
' Всички формалности са изпълнени,
продажбата е влезла в законна Сала, а
ако има дефекти, то ще се покриват с
дйвлосг, понеже в законния ероя поста
новлението и указа не са обжалвани от
яикого. ':; *'" •'• /-"'' '"г-!; •'•> • . • ••••••
" В това време общинсквя съветник
Ал. Медникаров каза, "че г.. Леонкиев*
.криел преписката и указа в чекмеджето'
яа масата ся, с което Vотнел възможяоетта^на гражданите да ги узнаят и*об
жалват до надлежната власт.
' ? •"'"
'-*- р-н Леонкиев "счита тая декларация
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Варненски Общинска Вестник
на г. Медникаров за клевета н иска да
се впише тя в протокола, за да го даде
под съд. След това продължи: Комисията
не е сигурна в мотивите си—г тя се ко
лебае н какар да да не дава значение
на стореното, като свършен факт, с кой
то^ общинският съвет "требва да «се съ
гласи, само за формалоет, пък обявява
тия факти-за ничтожаи (1Чи11 е1 поп ауепп},
обаче в заключение та иска от Министра
на Вътрешните Работи да отмени указ
.&636/921 год, като погрешно издаден.
Следователно, признава, че не от Коми:
сията и общинския съвет зависи нищо,жесгвото на факта, а от Министра, кой
то действувал по наредбите на закона.
Е добре, ами ако Министра не се съ
гласи да отмени уиаза, което е* вероятно,
то е какво значение имат решенията на
Комисията и Съвета? Безспоро в случая
указа е закон. Дружеството знае .това,
то можеше на законно основание да се
снабди с нотариални актове още на 14
февруари т. г,, но то иска *да чуе пред
варително от общинските представители
на партиите техвото ста*ов«ще към д-то
по въпроса,— с едва дума „да или не*.
Понеше времето е дое-га напреднало
• — 1 0 ч." вечерта, заседанието се вдигна,
за да продалжат дебатите по въпроса на
21 того в 6 ч. след пладне. ~

Заседание на 23 юний 1921 год.
:

'

•'

^ -

Нродължение рт миналото заседание
на 19 того (протокол Л: 49) дебатите
по нрениската за дадените общински
места на кооперативното домостроително
Д-во "Бездомник"-в"гр. Варна.
Преди всичко каза Кмета, да проче
та за сведение на Съвета, следната те
леграма Вх. № 16201, която на 20 того
се получи от София от Общинския съ
ветник Господин Ангелов:
„Варна; постоянното присътетвие.
— Варненския Обп$шски Съвет,
„Протестирам повторно пред Вас и
пред целия Общински Съвет е поста
вянето разрешения вече бездомничесви
въпрос пред Съвета в дневния ред. Об
щинският ръвет поема голема отговор
ност пред обществото с гаврата спрямо
бездомниците и пред 8акопите с незачи
тането веднъж законното разрешение на
въпроса. Престъпно е да се прави по
литика с въпроси, конто засягат слабите
и бедни бездомници, когато той е свър
шен".
*. (под.) Господин Ангелов — Общин
ски Съветник.
Съветника Ал. Медникаров каза:
като член в комисия, агтор на прото
кола й и по сложения на разрешение
въпрос, не съм само аз. Нашето (на
Комунистическата група) становище по
бездомническйя н жвлнщния въпрос из«
общо, е изложено в нашето пиенеано
предложение. По него друг-наш другар
ще говори. Аз ще се спра само върху
протокола на комисията.
'Безспорно е, че един буржуазен
общин. съвет в едно буржуазио общест
во, в тая остра жилищна криза, не е
в положение да разреши ЖИЛИЩНИЯ въ
проса, по главната причина—- не друго,
а защото нема желание да го разреши,
защото буржуазията' има" нужда от ра
ботници, от работническа армия, жилищ
ните нужди на които да им даде къщи,
не иска да-се" удводетворят; Понеже Го-

лемите свои капитала буркуавията вна^
ся г в строежи, които иска да използува,
Така че, колкото жилищната криза е щ
•1 остра, колкото съ по високи наемите, и
неин интерес е това. Ако по некога бур.
жуазпите общинска съвети са давадш;
места ^ а бездомни, вършили съ това. ог
долно партизанство, когато е имало: да се проявят избори. По нататък Медна-л
варов, като обййни бившата общинска
.тричленна комисия в такъво партизанст-^
во с „Бездомник", на което представител
и изразител е ном. кмета Леонкиев, бввд
член:в> тричленната комисия,' защото
знаейки тя и Леонкиев, че нема правата
на общин. съвет да дава места и е дала
такива, като е издействувала и указ да
се издаде, а не усие да даде фактиче-;
ски местата, поради което Леонкиев, ш-\
бран с земледелческага (правителствената;
листа), за общински съветник, бе прину
ден да се прилепи към управляюща«
днес общината блок, само и само да по
стигне местата да бъдат дадени; но не
говите колеги от постоянното присатст-'
вие, ето 7 месеца управляват общината
и не се съгласяват с него и той пак
стои между тях, защото върши парти
занство; че начело с него Д-во „Без
домник" е тръгнало в такъв един иът,
•който хората от „Бездомник^ сетне ще
разберът, че е фалшив; и че пом. кмета
Леонкиев, като Архитект, не е компе-/
тентен да атакува комисията от юристи,
без да разбира от това, което по един
юридически въпрос е язложено от нея. в
. протокола, й — МЕДНИКАРОВ специал^
- но -по въпроса-продължи-?**^:--*^ч«в**мй>:^
Известно е, че съгласно чл. 2 от
закона за референдума, за да стане про-.
дажба на места от общинска мера и пр.;
требва да иаа допитване до народа, —•>;
до гражданството. Леонкиев твърди, че
имало референдум за тая места. За една
част от тия места има действително ре
ферендум;1 но за останалите нема. Но ц
да има референдум, той не е за Д-в«
„Бездомник", а за публична продан, бе*
разлика на бездомните гражданя. Така^;
че в дадения случай нема референдум.
Като нема такъв, нарушен е закона,
Комисията констатира, че е нарушен •
чл. чл. 60 п. 4 от закона за градските
общини. Според този член, само общин
ския съвет има право да дава места.
В'дадения-случа!"—'има не решение на
' общин. съвет, а -постановление на> Три
членната комисия и указ за неговото
удобрение. Е ли законно постановление,
за да бъде ваконен в ]каза? — Не;
Тричленната комисия нема правата н»
общинският съвет, следователно н по^
становленито й е не законно. Не е важ; но публикуван ли е указа, или не. Два
'- съ елементите, за да има продажба в»

• общински места: решение на общински*
сжеет, с референдум и укяз. В слу-

;

; чая имаме указ, а решение с реферев>
дум, въз "основа на което да почива ука
за, нена. Цродажбата, следователно, 'е
опорочена и става не действителна. Фак
та на утвърждението не узаконява безакови«го; за това в протокола се ци; тират и решения на Върховния Кас1>
цвонея'ОъД. Сега общинският съвет и де
| даде местата,' хората от ^Вездокаяк*
? нема да бъдат сигурни, защото ще ее
? намери бъдащ Общинска съвет да имгМ
? отнеме,
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* После, тови въпрос ;Яв аасяга едв»

Брой 40
толема част от безценните граждани.
Отпуснатите 600 места не са достатъчни.
;Ще требват повече места, защото и чле
новете съ повече. Нашето гледище е,
да се отпускат места безплатно на всич
ки бездомници. Ний знаем, че и да от
пуснем местата, не ще могат да ги за
строят с хигиенични жилища, съгласно
закона за благоустройството, а с колиби;
но пред вид голямата нужда и жилищ
ната стихия, требва да се претечем на
- помощ на бездомните и им дадем места.
Лека след това общината да почне жи
лищната си политика и построи общин
ски жилища за бедните. Аз сметам, че
да се действува по този начин: да се
партизанствува с «Бездомник"; да вяр
ват хората, че ще имат кащи, — е престаино. НИЙ сме за безплатни места, но
бе.8 право на собственост, защото знаем,
че вследствие на нуждите, хората ще
бъдат принудени пак да ги продават, ще
станат спекулации и влязат в ръцете на
спекулантите. Положението ще бжде бе•знсходно вечно, д« като централната
власт влезе в ръцете на работните маси.
Съветника Д. КОНДОВ: в предисло
вие обясни, че жилищния въпрос, е,
преди всичко, един работнически въпрос;
че той се е ноявил на сцената с появя
ването на капиталистическите наредби —
да се групират работническите маси в
големите центрове — градове, като: Виена
— Лондон, и др. по големи от малки
държави — където е натрупан капитала
и да строи в тия центрове до толкова,
до колкото да може да използува работ
ническия труд; че строежа е функция
на вашпала, който се движи по извест
ни закони на предлагането и търсенето,
»а това нема интерес да строи; следо
вателно, до като съществува капитала и
к а п и т а л и с т и ч е с к и строй, н и к о г а
нема да се разреши жилищния вжнрос;
че неговото разрешение можо да стане
само вжрху база на Марксизма, който
се е занимал с начина на разрешението
му още с неговото появяване на сцената;
че вследсвие разстройството от войните
.на производственик апарат у всички ва• пвгалнстически джлжави — главната при
чина, за да стане жилищната криза все
по-вече отсра и кречаща в тня даржави
н у нас, за правилното му разрешение
трябва да се определи базата, вжрху
* която общинският сжвет требва да вземе
своето решение; че буржуазията до сега
го е разрешавала чрез раздаване на
места само по време на изборите, с което
се е правило партизанство и работника,
като не е могъл да строи, обвързал се
е икопомически и е ставал роб на ка
питала, до като най' сетне мевтата са
попадали в неговите (на капитала) ржце;
че буржуазията е избегвала да строи
общински жилища за бедната работна
маса, за да не изгуби високите наеми.'
Конкретно по вжпроеа Кондов ваза:' и
сега от тоя интерес не искате да сло
жите основно вжпроса, а поставяте раз
решението му вжрху същата база. Ний
внаем, че. днешния икономически и полвтически живот не почива на нашите
(комунистическите) принциии; но заявя
ваме, че !'най;рационалното' разрешение
на .'жилищния въпрос' може да стане
.само на тоя*'наш принцип "— чрез по;,
строяване на общински 'жилища' и ис
каме тогш принцип да легне восноЪ^те
на нашет6; решение. 1; *^" ^ *' *" е
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Досежно Д-во ..Бездомник* Кондов
каза: най-голема част от „Бездомник"'
са жертва на една политическа демаго
гия. Имат нужда от места, Леонкиев
обещава) като техен представител н се.
повдигна този вжпрос. А този вжпрос е
повдигнат и по рано — още в 1914 г.,
взе се от общин. сжвет решение да се
даджт места на бездомниците изобщо, като
се гласуваха в суми за жилища. Днес
Леонкиев заявява, че е защитник само
на Д-во „Бездомник".
Ний искаме:
1. Всички онези квартали, застроени
по не законен начин, да тЗждат подобрени
с прокарване на електричество и вода;
2. Всички, които имат възможност
да строят,— очевидно' бездомници —
да им се даджт планирани места.
3. Понеже вжпроса пак не се раз
решава, ний не си правим илюзия; за
това искане в общинския бюджет да се
предвидят суми за постройка на об
щински жилища.
4. Местата да се даджт на изпол
зуване, да не влизат в областа на покупк^-нродажбата, защото бездомните ще
станат роби на капитала, а да се оста
вят на вечно използуване от техните
наследница. Местата да. бждат в най
хиниеническата част на града.
Да се назначи една специална ко
мисия, която ва всеко место да преце
нява вой има право да-се ползува. Да
нма и дружества за строежи.
Съветника Д-р П. РАНКОВ каза:
като чде в комисията, обсждихме вж
проса,., дали . постаяавлешгехо^Л!, .62 на
бившнмта общинска тричленна' комисия,
уформено с указа, е законно или не.
Леонкиев твърди, че действително три
членна комисия нема нрава да дава об
щински места,* но заявява, че имало
указ и въз основа на него иска да се
даджт места. Всеки акт, в основата ничтожен, й да е утвърден с указ, е нег
действителенГ V такъв* акт не "се.'при
нася никаква услуга на бездомниците
, от дружество „ВездОиЧтик". Тоя указ не
е печатен в джржавен вестник. Пекарев
е издействувал да се лансира само в
Джржавен вестник за указ, войто се
отнася за даване на места чрез продажба
по утвърдени планове, по воито да стане
раздаването, а тук пемаше кито про
дажба чрез тжрг, нито планове. Нашата
група през 1920 г. направи предложе
ние в общинският сжвет: Общината да
направи ефтини н хигиенични жилища
за бедните бездомници с всичките удоб
ства: електричество, вода, канализация
н паважи и посочи начина, как може да
стане това. По' него начин може да се
разреши кризата, а не' да карате без
домните гражданв да строят вжщурки
йа дадени им места, без никакви удоб
ства. Ако бехте намерили едно Д-во да
«астрон местата с всички удобства','" об
щинският с н е т щеше "да даде места.
А сега' да дадем 600 места за къщи,
утре ще важете: дайте ни елекричевтво,
дайте ни водч, канализация, пътища и
пр. От кжде ще вземем средства да на
правим тия удобства 1 Ог друга - страна
вътре в града имаме много места и целя
даже квартали не , застроена: още. За
благоустройството на града требва тих
празднн; места, да бъдат застроени, н
тогава ще имане ефтннн' жвлища. Нека
назначим една комисия, която да проучи
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вжпроса и ни каже, по какъв начин да
намерим кредит за постройка иа общ».
жилища за бедните, да определи квар
талите и да разреши тежката задача:
кому да се даде место от -тия, които
ногат сами да си застроят в сащита
квартали, безразлично ог д-во „Бездомник" '
ли е яли не. Лоша услуга се прави на
хората да се поощряват да заграбват
места и да ги застрояват безразборно,
защото един ден могат да усжмнат за
местени с други.
Съветника Д. КОНДОВ. напомни, да
се има пред вид и " последната точка от
тяхното (на комунистите) предложение;
понеже чуваме, че закона за жилищната
нужда щял да бжде премахнат, да ис
каме най енергично, не само той да
бжде запазен, во и разширен в- полза
на наемателите, като вземем единодушна
решение по тоя вжпрос.
Сжветника Д-р ИВ. ЕКИМОВ обър
на вниманието иа общинският сжвет
вжрху говореното от министра Даскалов
на Софийските бездомници, да гледат
исички до 3 I декември да получат места
за да си имат къща, което означава,
че до тогава закона за жилищната иужда
ще бжде отменен. Нека общинският съ
вет вземе решение: най енергично да
протестира против това намерение на
пр* витекството. Ако държавата ие иска
да има повече грижата за бездомните
бедни, пека я предостави на общините.'
Съветника Т. АТАНАСОВ каза, вж
проса е извжнредно сериозен. Защото е
такжв, впечатление му прави спокойните
. разсъждения по него на говорившите от
всички партийни групи.
Вжпрос за съществуването на некакжв указ, при истжвнатате вече де
бати, не съществува, щом не са спа
зена известни формалности. За това всевавви протести от сжветника Господин
Ангелов са не сериозни. Упрек наймного може да се хвжрли но вжпроса
вжрху Ангелов, защото ако не беха на
времето общинските ни избори, указ немаше да има. Ако има указ без предвари
телно утвърдени планове за дадени места,
както е публикувано в Джржавен вест
ник, той (указа) се базира на нещо несжществующе, следователно, нема укав?
Нашето, на блока, гледището по жялишния вжпрос е: (чете предизборната на.печатапа платформа на обединената народно-прогресивиа партия).
Тая платформа подържане н днес к
ще се постараем да я приложим. Тя ни
е базата. Ще раздадем места на без
домните с пари и без парн, като пре
махнем кариерното право н други берии,
воито затрудняват строежа на жилища.
Вфтин кредит за тия, ковто ще строят,
и направа на"общииска жилища за бед
ните бездомници и общински чиновници.
При днешното, обаче, финансово поло
жение на общината, знаете го какво е,
когато от три месеца не са изплатени
саплатнте на чиновниците пи, да отде
лим средствата за безплатни жилища, е
не вжзможно. Когато гласуваме бюджета,
ако не го направим, можете да пи кри
тикувате, а не сега, когато работим не
с наш и фиктивен бюджет. Две са ре
цептите на комунистите: държавна по
мощ или допжлнителен бюджет. Но дър
жавата не дава помощ, а допжлннтелещ
бюджет е невъзможно да гласуваме, за
щото миналогодишния бюджет истече, а
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нов бюджет още не еае гласували. Оега
ще се постараем да дадем нещо в крага
иа вазможвото. Това интересува граж
даните. Верно е, че като отпустнем само
места, не ще се разреши вапроса, но
все е поощрение кам неговото — на
жилищния вапрос — разрешение. Ето
200- кащи се вече застроиха около болницана от бежаните на отпуснатите им
места. Пред страха да не изгуби место
то, всеки ще се грижи да го застрои.
Блока ще даде места, но не па некакво
Д-во „Бездомник". Ще дадем на без
домници — са ли членове на това Д-БО
или не. Една комисия ще определи ус
ловията. Да нема привилигировано право
никой, че бил и от „Бездомник*. Превилегия ще има на обездомепите от регу
лационния план, на които, по стария
вакон, се дават в замена места за жи
лища, защото с ония пари, срещу които
им се отчуждиха жилищата за улици и
ндощади, днес камани само не ще мо
гат да си купят, а не и места за-жи
лища. После, ще дадем места ва всички
инвалиди от войните, на опалченците от
Д-во „Сливница" и на всички бездомни
граждани, които са обездомяванп и не
е& заграбвали общински места — всички
ако са граждани задомени. За правил
ното класпрапе и нодреадане, да избереи една комисия, -която да изработи
условията: кои граждани ще имат право
на места и представи своето зоключение.
Счетам едно коопериране за застрояване
не само че не бива да се преследва, а
требва да се поощрява. В случая не
само Д-во „Бездомник1', но й което и
да е друго Д-во, след като бездомниците,
отговорящи на условията, се здобият с
места, каго се касае само за' коопера
тивно застрояване, требва да се подпо
магат. Верно е, че и общината требва
да застрои общински жилища за бедните
и за чиновниците си, но при днешното
и финансово положение и при днешните
цени, нема тая зазможпост.
•Съветника ФИЛИП ХРИСТОВ:
кам казаното от саветяяка Т: Атанасов
века, като допалнение, с- назначението
Ва комисията, която да изработи усло
вията и класира бездомните граждани за
места, едновременно да стане разпореж
дане да се взпалнят чрез техническото
регулационно отделение — и всички тех
нвчески фврмалннети: квучване, каде да"
бадат кварталите, парцелиране и регу
лиране на "местата, съобразно закона за
благоустройството, да приготви н се
утвардят плановете, та като бадат го
тови кандидатите, веднага да км се да
ват местата. Да се приготви и един
епнеав на всички праздпи места в гра
да и сащатз, или друга комисия, да
определи и терени ва общински жилища.
Пон. кмета СТ. ФТИЧЕВ каза: като
член от постоянното прнсатствие, когато
се поиска изпълнение на указа, повдиг
нал вапроса, е ли законен акта, на
който се основава указа, да баде реви
зиран този акт, вследствие на което биде
назначена една комисия от трима юрн
ете н тая комисия, като го проучи, да
де мнение, че акта е яезаконномерен;
че уформяването му с указа, е незакон
но; че указа говори за продажба ва
неста по предварително удобренн пла
нове, а такива нема; и, че указа ме е
публикуван, и реши: акта—постановле
нието ва Тричленната комисия — да не
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бъде и8палнено, като не законно, по
формални причини. По сащество Фгичев
добави, че като градски избраници, ще
гледат бащински на нануждающмте се
бездомници — да им се помогне, чре»
раздаване на места и наежрдчение за
кооперативно строение на жилища и тук
ще попаднат много души от Д во „ Без
домник".
Сметника ГЕНО ПЕТРОВ каза: без
домната маеа са работници и чиновници.
На тях да дадем места безплатно. После
искаме предложението ни (на комунисти
те) да баде допалнено и с следующето:
на тези от чиновниците и работниците,
на които ще дадем безплатно места и ей
ги застроят, ако, по естество на заня
тието си, отидат да живеят в другите
градове, да имат право да препродават
постройките си за удовлетворение на то
ва, което са иждивили, било па община
та, било на друг бездомник. Да се на
значи и една анкета на заграбените об:
щияски места, в какво положение са.
Сжветника БОРИС МИТЕВ: иекада
се урегулира положението на заграбени
те общински места.
Сжветника МИХ. СТЕФАНОВ пред
лага: комисията на парво време да про
учи вазпроса за прокарване па вода в
новите квартали и намиране средства за
общински жнлпща, като се определят и
места за такива ашлнща.
' Кмета ИПЗа: пред вид слогкноста яа"
вапроса, избраната комисия ще има за
цел да проучи основно вапроса —- онова,
което се прави от джлги годинив дру
гите културни даркави по разрешение
на жилищния вапрос "и ежобразио вазприетите принципи в .Германия и дру
гаде за раздаването па места "на без
домници и за улесняване .строежа чрез
разни строителни Два, да нареди усло
вията, по които ще се раздадат местата.
.
. Следва в брой 4 1 .

Хроника.
- - Явна благодарност. Библиотеч
ния комитет при Варненската общинска
библиотека с настоящето изказва своята
благодарност на наследниците па покой
ния Варненски гражданин Д-р Георги
Парусиядис,за подарените ог тех в ползах
на сащата "библиотека 271 тома разни
ценни книги.
Хвала на такива щедри дарители н*
вечна памят на покойника.
Пред вид, че-този н предшеетвующия брой садаржат изцело протоколите
на комисии, разискванията и решенията
на общ. савет по бездомнишкия вапрос,
другия материял остава да се обнародва
в следващите броеве.
Желателно е всички интересуващи
са от бездомнишвия вапрос, да се снаб
дят с броевете, в които са папечатани
разискванията и решенията но него.
Такива броеве се намират в редак
цията.
.
Раждания и умирания. През юни
месец т. г. са се родили в гр. Варна
всичко 154 деца, от които 7б м а ж и
и 78 женски, а през същото време ум
рели от разни мкратя-и 58, от конто 34
мъжки н 24'женски.

Постлшления от нвдобори. 9а вре

Брой 40
ме от 1 април до аО юни т. г. от не|
добори по общинския бюджет за йзтек-г
лата 1921 финансова година са постъ
пили 1,678,875 лева.
Набирането.на тия. недобори е ста
нало принудитехно — чрез врачване на
червени листове. Издадени такива ли
стове има още 4389 на сума 160522-45
лева.
'

През ЮНИЙ месец т. г., в Варнен
ската скотобойна е изклан следующия
дребен и едар добитак:
Волове 113 глави, дали 19863 кгр. месо
2965 я
Крави
31
Я '
» -' я
Телета 16 »
655 я
»
»
Биволи 17
2839 »
я
»
»
707 я
Биволици 5. я
я
*'
Овни
309
4647 я
п •
в
»
Овци
253
2979 »
»
*
я
Парчове 74
1424 я '»
в
»
Кози
328
я
я
» 4463 я
Агн. 11369
8
в 74079
V
я
Ярета 1694 *
» Л 1 1 8 0 - 1)
»
Свини
1
43 т>
яч
»
я
Всич. 14210
я
и 125844
я
л
Уничтожено е: 2 кози от 26 кгр.
болни от „ваглен1* (Аш Ьгах) и от
а
яАдоша ', 1 бивол от 81 кгр., болен
от' яохтика" (ТпЬегси1о818), Зо агнета от
118 кгр.. болни от „мжршивоет" (СасЬехга) и 8 ярета от 37 кгр, болни от
„тежка желтеница", ,,маршавост"; и 5
„Ме1апо813 Маппоза".
•
"
" Здраво месо, следователно, е останало
125,582 кгр, което се пада на глава
Варненски жител по 2*415 кгр. през целия
месец.""" ' •-••-<*•—-•"' - '--••-- •• '"^• •"•"-.—
... Хигиенични. От 3 до 16 юли в об
щинската антзка са експедирани 1064
нумера, ида 76 средно дневно.
През целия месец юни са експеди
рани 2115 нумера, които, според дейст
вуващата аптекарска
такса, струват
18674 лева 85 ст.
•,.
От.З до 16 VII в общинските ам
булатории са прегледани 886 болни и
63 по домовете, а през целия месец
юни са црегледани; амбулаторно 108&
боани, с 523 повторения, или по -54
дневно. През сащия месец .по домовете
има прегледани 106 болни, с Ю повто
рения, или около 4 средно дневно.
В общинската химическа лаборато
рия от 3 до 16 са направеои 22 ана*
лиза: ва брашна, млеко, масла, сиропи
лимонади и,.др.
3 дезинфекционната4 станция от 1
до 7 юли са изваршени 4 дезинфекции.
Дезинфекцирани са 1766 броя вещи. В
пералната са посетили 1084 человека в
ивпрани.са 3369 броя дрехи.
" - - Печелят следующите № ^ б и 
лети. от теглената на 11 юни т г. том
бола иа II Варненска прогимназия: 3,
13, 15, 16, 43, 44, 49, 55, 60, 61,
99, 127, 163, 172, 183, 190, 201,
214, 220, 223, 243, 253, 254; 265,
272, 290, 292, 305, 309, 311, 337,
341, 344, 3 5 7 / 3 6 8 , 369, 372, 390,
400, 4 1 0 , 4 1 6 , 4 2 0 , 4 3 1 , 4 3 3 , 448,
461, 464, 467, 473, 484, 489, 49"6,
503, 522, 550, 551, 554, 561, 592,
603, 610, 611, 613, 618, 634, 643,
644, 654, 659, 671, 688, 718, 724,
726, 729, 730, 737, 777, 780, 794,
811, 816, 820, 855, 884, 890, 891,
•00, 902, 909, 918, 922, 931, М*г •
»47, 965, 977, 980, 986 и 992.

