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БЮДЖЕТА

да имъ ее даде нещо повече; следъ като
се настои предъ респективните минис
терства да внееатъ по законодателепъ
редъ корекции и изменения на законите
Доеежно третия принцнпъ — ико
съ които сега общините ее обременяватъ
н о м и и т е , които гарантиратъ приключ
за издръжка на служащи и за вещест
ването бюджетното упражнение безъ девения разходи по приложеното на такива
фицнтъ, те съ въпроеъ на схващане и
закони (законъ за жал криза, за пре
преценка отъ страна на разпоредителя
храната и пр.) разходите по изиълне
еъ бюджета за възможните икономии
нието на които закони требва да си
презъ траенето на бюджетното упраж
поеме държавната; и следъ редъ други
нение. Те не съ икономиите, които требва
възможни еъкръщвния, но тази буква отъ
да ее вматъ предъ видъ при съставя
разходния,—бюджета где ногнтъ.. ла
нето и гласуваТетоПаТ^б1»джет1.'^кб"11ог"
станатъ значителни икономии, съ които
следните балансиратъ бюджета еъ взлище могатъ да се компенсиратъ евенту
шеци, толкова по добре За нашата, оба.ални недобори по некои отъ приходните
че,. община, това за дълго време ще
пера, или пъкъ да нинатъ като иконо
бъде еамо единъ бленъ. Първе-назрелите
мии (останки) въ следващия бюджетъ.
иужди еъ тъй много, че принебрегването
имо еъ цель на икономии за излишъци,
Туй, което е въ влаеьта на общин
е невъзняжао и второ — д о като дъл ската управа за възможното съкръщенве
говете не еъ изплатять, за вписване ьъ на службите, тя ще го проучи и ще го
бюджета ивлишеци отъ икономии не мо направи; обаче държавата треба да по
же и дума да става.
миели и да освободи общините отъ ма
Остава, следователно, да ее епремъ
върху възможните икономии ори бюд
жетното упражпениа.
; Възможни ли еъ т е и отъ какви кон
кретно разходни § § биха могли да ее
правятъ!
Първата глава, буква „В" въ раз
ходния бюджетъ, съ подразделителните
й § § в букви, е разхода за заплати,
добавачни възнаграждения, пътни и днев
ни и пр. на личния съставъ.
Следъ едно добро изучване функ
циите на вееко отделение и служба;
следъ възприемането на една централи
зация и сливането на еднородните слу
жби, като излишните длъжности се за
крняъ или ее държатъ, безъ ущербъ на
службата, до закриването имъ вакантни;
еледъ една ревизия въ размерите на до
бавъчните възнаграждения, квартирни
м пр: които размери намираха оправда
ние въ това, че когато съ се определяли
общинските служащи не беха приравнени
еъ държавните по "отношение пенсиони
рането, класирането и пр. и требваше

териалните тяжести, които имъ създава
прилагането на закони, като горепоменатите. Тия закони целятъ отстранени
ето на обществени социални здини и
свързаните еъ прилагането имъ матери
ални разходи треба да легнатъ върху
държавата. Общините и безъ туй еъ
доста анемични въ финансово отношение
за да нематъ сили да носятъ разходи и
за прилагането на закони за борба еъ
обществени социални злини.
По отдела за вещественните раз
ходи също би могло да ее пра
вятъ икономии презъ траенето на бюд
жетната година Съ централизацията въ
елужбитЬ и съ опроетоворяването на кан
целарския редъ, ще се намалятъ и ве
щественните разходи.
Просветното дело ангажирва едва
лм не една трета чаеть отъ бюджетните
средства на общината. Ако еъ течение
на времето ее възприеме, щото въ тяжееть но общината да остане еамо основ
ното образование, а прогимназиалното
да оетане върху държавата, едно чув

ствително облегчение
настане

за общините ще

Казахме, че възможните икономии
презъ траене на бюджетната година еъ
въпроеъ на схващане и преценка отъ
страна на разпоредителя еъ бюджета.
Нека добавимъ, че те съ спирачката за
дефицитите или компееацията нь евен
туалните недопмъци, за да се подчертае
реилноетьта на -бюджета ири првключването на упражнението му. Туй като
св вма првъ вндъ, разпоредителя съ бюд<
жвтй Щв манипулира еъ разходите до
толкова, до колкото неговото ехващане
и неговата преценка правятъ възможни
некои икономии.
Недопущане превишаването на кре
дитите по некои разходни § § оевенъ
въ крайни случаи, е също едно оть не
избежните условия при манипулирането
съ разходите. Практиката, макаръ и
допустима отъ закона, да ее уеилзатъ
изчерпаните въ некои расходни § § кре
дити презъ траенето ва бюджетното упра
жнение, е практика, която може да
компрометира благоприятния балаасъ на
бюджета.
Ето защо тия превишения требва
да ее допущамъ само въ неизбежни слу
чаи. Цредиотчнтелно е отлагане задово
ляването на некои търпящи отлагане
нужди, отъ колкото задоволяването имъ
да става чрезъ усилване кредита по
съответния имъ параграфъ.
И така; при държането сметка за
трите основни принципа, които изтък
нахме въ досегашните са статии бюджета
ще бхде реаленъ и тавъвъ той въ про
дължение на неколко последователни го
дини, ще заздрави финансовата мощь на
общината, за да може тя да задоволява
съ редовните си средства не само назре
лите нужди, но и да твори въ всички
направления.

Четете .ООщи- Вестиш'

Изъ дейност".
на общ* съветт»
Извънредна сесая.

Заседание на 21 азгустъ 1924 год.

Протоколъ № 11.
.РЕШЕНИЕ № 76. Удобрява се
епазарнтвлния протоколъ отъ 4 VII 924 г.
на *тържната комисия за доставка па
медикаменти за общинската аптека за
сумата 9760 лева.

3) Облага се съ 50 ст. всеки кмъ
на листи тютюнъ, произзеденъ въ земли
щето на общината.
4) Съ 1 лева на всеки клгр. на
листи тютюнъ, внесенъ за първи пътъ
въ складовете, находящн се въ земли
щето на общината: тютюните отъ рекол
тата за 1923 год. които къ на лице на
26 VII т. г. също се облагатъ еъ по
1 левъ на км.

електрическа инсталация, а еъ решена»
Кг -102 ее удобряватъ поемните условия
за доставката на 160 килограма оетанкл
отъ памучна прежда и 1 5 кил. останка
отъ платнени парчета.

СВЕДЕ
които началниците на отделянията
и службите ггребва да представям*
ватъ.въ редакцията на Об. вестникъ

4) Върху произведените тухли и
керемида отъ 26 VII т г. да се събере
(продължение отъ бр. 113 и 114)
4 % общински налогъ, ако съ на частно
место в 7% -- ако съ на общинско
Санитарното отделение
Произведените еледъ тая дата тухли и
РЕШЕНИЕ № 76. Избра св бюдкеремиди, да се обложатъ съ налогъ въ
1) Съ какъвъ переоналъ ее обелужва.
жвтарн! комисия, въ съставъ: Кмета П
макеиналенъ разиеръ, съгласно същата
Стояновъ и общин. съветници: Г. Даска
2) Отъ началото на 1924 год. де
точка, а имеоно: 60 лева на 1000 марлов*, В. Игнатовъ, Д-ръ II. Рапковъ,
отчетната
еедмица, колко болни еъ пре
снлски керемиди (цагли), до 20 лева за
М. Ствфановъ, и Ал Меднпкаровъ, която
гледани
въ
общинските амбулаторен по
1000 обикновения керемиди и тухли,
ще приготви бюдяето-яроекта на общяотделно
и
преобладающвте
болести.
коато ее нзработватъ на частни места,
ната за 1924/1925 финансова година.
да св облагатъ допълнителоо съ навнъ
4) Чиелото ва общинските аптеки.
РЕШЕНИЕ № 77. Назначи се ко 3 % върху произведеното количеетве. .
5) Колко рецепти за лекарства отъ
мисия отъ съветниците: Дабко Дабковъ,
До сега такава се облагаха""съ 7% общин. аптеки съ изпълнени отъ нача
Михавдъ Ствфановъ и Иосифъ х. Сто
яновъ, която заедно съ помощ, кмета Б. а имеино: 4 налога и 3 наемъ. А поне лото на 1924 г до отчетната седмица.
Елефтеровъ, да проучва всички въпроси же налога 4 % съгласно изнененията на
6) Кодко посещения въ частните
засегащи благоустройството на гр Варна закона, отъ процентовъ става фикснранъ домове на бедни граждани отъ началото
— париченъ, то става 3°/ 0 наевъ.
и дава мнение по техъ.
на годината до отчетната еедмица еж
Яйцата,, които биха желали вместо направена отъ обшин. декари.
РЕШЕНИЕ № 78, Назначи се прошетарна комисия отъ общин. съветници: да внасятъ 4 % " «а изработените до
7) Колко акта отъ началото на
Първанъ Бяновъ и Жеко Желябовъ, ко- 26 УП т. г.. тухли и пр. да платятъ,
1924
год. до отчетната еедмица съ еъеямо заедно еъ помощ, кмета Б. Басановъ съгласно измененията, фиксирания налогъ
тавени
на нарушителя на законите, пра
ща проучва и дава мнение но всички въ пари, да се допуснатъ да сторятъ
вилниците
и наредбите за чистотата,
прошения, давана въ общината отъ Вар това, защото пресметнато 4°/ 0 върху про
хигиената,
качеството
на съостнит* про
ненски граждани, по въпроси, които се изводството въ пари, еледъ като ее при
дукта
я
пр.;
колко
отъ
техъ съ обле
спаднат* разноските за превоза и пр.
разрешаватъ отъ общин.. съветъ.
чени
въ
гдободна
форма,
и по, колко
ще даде езиците цифри, а на общината
РЕШЕНИЕ Ма 79 Назначи се ко ще се отнеме грижата за превозъ, пазя- постановленията за това съ преведени въ
изпълнение
••••-•'
-- . т..«,.,
мисия отъ общин. съветници: В. Поповъ не. пласиране и-пр.-~»
-- . - и Д-ръ П. Ранкоаъ, която заедно съ
8) За горния периодъ — отъ на
5) За производство.иа варъ — б лв.
помощ, кмета Б. Баеановъ, да изрботи
правилникъ за ватрешнвя редъ на засе на клгр. ще се събира направо отъ об чалото на 1924 год. до отчетната сед-.
. мица — какви епидемии еъ се появили
данията на Варненския Общнн. Съветъ щината.
колко вреие съ траели и какъвъ проНалага върху извадените въ Вар центъ отъ чиелото на градското .населе
Заседание на 25 августъ 1924 год.
ненското землище камъни до края на тек. ние сиъртноетьта съ причинили и на
1924 год събирането на който е да- какво ее длъжи появяването вмъ, както~
П Р О Т О К О Л Ъ № 12
денъ на закупчикъ, ще оетане да се и благодарение на какви мерки ее длъ
РЕШЕНИЕ № 82 Назначава се косъбира по стария размеръ, а еледъ из жи прекратяването имъ.
миеия отъ помощ, кмета Б. Басановъ,
тичането на годината — предприятието ще
общин. съветници: Дабко Дабковъ, И.
9) Практикува ли св въ грядътъ
ее отнеме и отново ще се даде ва търгъ
х. Стояновъ и От. Савовт. общин. интайно или явно, медицината отъ недиппо изработени нови поамни условия.
жинеръ Я. Мтстяковъ и волнопрактикуломирани лекари в какви мерки еъ взети
ющвя архитектъ Ст. Пбповъ, която да
РЕШЕНИЕ № 97 Отпуща се на спр4мо тЬхъ.
проучи заявлението на търговската кжща стария и болнавъ опълченецъ, Варпен- |
въ София „Баркхаузенъ &" въ София ски житель Ат. Иванов*, временна по- |
10) Какви мерки но отношение хи
за довършване на общинския театръ и мощь отъ 2,000 лева отъ общин каеа •• гиената съ взетн спрейо тайната и явна
да даде мнение.
. . Г /;
за лекуване. Също и съ решение 98 се ПроСТИТуЦИЯ.
отпуща 2,000 лева номощь на Варвара
11) Какви мерки еъ взетк и какви
Заседание на 29 авгуетъ 1924 год. Иванова Аркадаска. Варненска жвтелка
ще
требва
да се взематъ за чистотата
вдовица и съпругата на бившия еледъ
ПРОТОКОЛЪ №14
на
улиците,
площадите, локалите, гос
освобождението окр. управитель въ Варна.
РЕШЕНИЕ № 89 Приеха св н се
тилниците, хотелите, ханищата я пуб
РЕШЕНИЕ *6 99 Освобождава се га личните и обществени заведения.
удобриха еледующите добавачни такси
и берни, които новото изменение и до ранцията на бившия магазинеръ при
12) Какъ е организирана хигиената
пълнение на чл. чл. 88 и 89 отъ закона електрическото отделение Панчо Георза
работничеетвото
в трудътъ въобще
за градските общини позволява да ее гиевъ, понеже е предалъ ддъжностьта ей
и
какво
още
има
да
ее желае въ това
увеличатъ и еъбиратъ:
вь изправность.
отношение, като задължение на общината
1) Но изменение на чл, 88 точка
РЕШЕНИЕ № 100. Удобрява ее
13) Отъ началото на 1924 г. до
3 отъ закона- да се покани писменно от- спазарителния протоколъ за доставката
купчика на общинския приходъ отъ ин- по доброволно съгласие за 2775 лева, отчетната седмица, колко болни еъ посе
тили общинската болница, колко еъ остизапа, да събира за сметка на общи
дървенъ етроителвнъ матвриалъ за об
ната предвидената допълнителна такса
танали на лечение, колко излезли и колко
50 лева при размена и даряване на до- щинската химичеека лаборатория.
ех оетанали до отчетната седмица.
бвтъкъ.
РЕШЕНИЕ № 101 Удобряватъ се
14) За еъщото време, колко посе
2) Кръвнйната ще ее събира вме- поемиитЬ увловия за доставката на 580 щения съ направени .на . общинската пе
етопо 60ст, —-по 1 левъ на км.
тлеющи електрически ламби за градската ралня и кодко парчета дрехи съ изправи.

1йа»*Й^^1Щ|фу§^

. 16) Каква работа за ехщото време
х
извършили дезинфекционната стан
в
_вя и химическата лаборатория.
16) Числото на общаяевнте аку
шерки.
П ) Отъ началото на 1924 год. до
онетдата седмица, колко акушираиия ех
щправеви отъ общин. акушерки на бедни
гражданки.
18) Какви правилници и наредби
ех издадени до еега по запазване об
щественото здраве и какъвъ е резодтата
отъ прилагането имъ.
и

0ледъ горните общи и за по дълъг*
период* сведения, за напред* такива ще
21 дават* еамо за отчетната седмица еъ
бюлетлнъ .за движението на заравителцте болести.

.....:_ Ветеринарно отделение,

Общинската библиотека.
1) Състоянието й.
2) Отъ началото на 1925 год. до
отчетната седмица, колко четци еъ посе
тили общин. библвотека.
3) За ехщото време колко книги и
списания съ взета за четене но домове
те, колко ех повърнати и за неновърнати на волко залозите ех задържани.
4) Какви предпочтително книги и
спиеаная съ взимат* за домашно четиво.
Следъ горните общи сведения, за
отчетната седмица ще се даватъ само
сведения за седмицата.

3) През* същото време, какви бо
лести отъ епидемичен* характер* съ се
ноявили, колко време ех траели и съ
какви пвследетвия. .-,.,..
^4) 'Колко бесни кучета ех отровени
колко хора еъ ухапани отъ техъ н кол
ко еъ изпратени на лечение въ софийс
ката нротивобееяа лечебница.
/ 5 ) От* началото на 1924 год. до
отчетната седмица, колко и какъвъ,
вид* глава добитък* е прегледан* и
нокланъ въ градската екотобойна и как
во количество месо е дал*.

Лозарското отделение
Декарите на лозята въ градската
черта, колко стари и колко американски.
Отъ началото па 1924 год. до еега
волко декара съ американска дози еъ.
насадени колко декара еъ уреголвани за
такива.

Лозовия расадннкъ.
1) Проетранство и видъ на лозите.

Адвокатура
По важните общински процеси,
срещу кого и отъ кого и положението
на делата, ако естеството имъ позволява
нубличноеть.

1) &ъ какъвъ переоналъ св обслужва.
> 2) Отъ началото на 1924 год. до
отчетната седмица, колко и отъ какви
поради добитъкъ и птици ех забодели
I прегледани амбулаторно отделно и по
заводи и домове отделно.

Следъ тия за по дълго време .све
дения, за отчетната седмица ще се да
ватъ само еведепията по пунктове 6, 6
и 7.

Житната борса
Колко коли и съ какъвъ ввдъ зър
нени храни отъ началото на 1924 год.
до отчетната седмица ех дошле на об
щинската житна борса и вредните имъ
цени, както и видътъ и количеството на
събраните отъ мостри зърнени произве
дения (житъ, ръжъ, кукурузъ, просо,
ечеквкъ, бобъ, леща и пр.) За отчетната
еедмица да се дава еамо бюлетинъ за това.
Градските цвьтарнм и овощни
градини.
1) : Състоянието на градините, про
странство, насаждане, култури и пр.

2) Отъ началото на 1924 год. до
отчетната седмица, колко и какви видо
ве плодни и други дървета и фиданки
съ продадени, колко и еъ какки цветя
, 6 ) За същото, време, колко и отъ.Г саксии или екземляри ех продадени, ко
какъвъ видъ. глави добитък*, предназ лко венци или букети и съ продадени
начен* . за клане въ общинската екото- кавва сума е събрана по отделно.
бойяа, е бракуван* и не какви причини.
За въ бхдаще сведенията по пуяктъ
:
7) Колко акта за същото време еъ 2 ще се даватъ само за отчетната
,
съставени протявъ нарушители на сани седмица.
тарно ветеринарните закони, нравиднпци
Зеленчукови градини
я наредби, колко отъ техъ съ облечени
зъ глободна форма в постановленията
1) История и устройство.
за това по колко еъ приведени в* из
2) Пространство в култури (съ как
пълнение.
ви видове зеленчуци «засято простран
8) Отъ началото на 1924 година, ството.
До отчетната седмица, колко литри млеко
3) Начина и средствата за обра
« прегледано, колко литри • намерено
ботването.
1водн«но иди съ други примеси.приме
4) Отъ началото па 1924 год до
сено и конфискувано.
отчетната седмица, колко и какви по
9) На колко работилници ка живо вид* зеленчук* варива и други градитински оъестни продукти е направено нарзкн произведения съ получени отъ
ревизии отъ началото на 1§24 год. до зеленчуковите градини, въ колко общин
отчетната седмица и еъ какви рвзодтати скп дюгени съ продавани и какви еума
ех получени от* тЬхъ за вееки видъ и
^ 10) Отъ началото на 1924 тод. до общо.
отчетната еедмица, колко глави едър*
6) Колко и какъвъ видъ зеленчук*
а колко дребен* добитък* е изнееенъ
варива и др- съ продадени през* ехщото
•раз* тукашното пристанище за стран
време
вън* отъ общинските дюгени и
ство. • •:• каква еума е получено за вееки видъ
5- -•!-.-И.) За същото време колко и от* и общо.
"•«къвъ дабнтък* кожи еъ изнееени въ
7) Каква еума за ехщото време е
вгранетво. •-'•••
.' * '••
изразходвана за храна на работниците
Т2)Ъолкол какъвъ вид* птици съ за живъ в мъртавъ инвентар*, за се
>и*ееяи шъ странство сва същия период*. мена и пр.

2) Разходите отъ началото на 1924
год. до отчетната седмица по отделно
за служащия переоналъ за работници, н
инвентар*, както и приходите.
За въ бхдаще редовно да св да
ватъ сведенията, както ех давани до еега.
Следъ обирането на гроздето отъ
тази годишната реколта, да ее съобщи
количеството му по видъ и получената
отъ продажбата му сума.

Трудово бюро.
Числото на трудоваци* за текущ.
1924 год. отредената имъ работа, из
вършената по видъ и количество работа
и числото на откупените.
.иш.ви.ниишиииш.иииииипиииииииииниииипини

ХРОНИКА
По случай цразника „Възше-,
ствието на Н. В. Царя на престола
и независимостьта на България",
между Н. В Царя и градския кметъ
г-нъ П. Стояновъ се размениха
следуюшитЬ телеграми.
Кмета Стоянова — Варна.
«Пожеланията, които ми из
казвате отъ страна на Варненско
то, гражданство и отъ Ваше име,
долбоко ме-трогнаха. Вамъ и на
родолюбивите Варненци най сър
дечно благодаря за скъпите чув
ства".
Царя.

Евшнощдв
Неюво Виличество Царя
. П о случай празника Възшествието на Ваше Величество на
Българския Престолъ и тоя на не
зависимостьта", поднасямъ Ви най
сърдечните поздравления на Вар
ненци и моите, с ъ пожелания за :
дълъгь животъ, за да можете още
дълги години да работите за бла
гото и преуспяването на родината
която Вие тъй много обичате й
преданно и служиттз".
Кметъ: П. Стояновъ.
—оо—

Новия канцеларски редъ въ общината е сдедующия, установенъ еъ заповедь отъ 12 того под* .№ 116,

и -,Т.Т|ГШ

еъ панеионъ се открива, по нареждане
на Министерството на народната прос
вета, презъ настоящата учебна година,
въ гр. Шуменъ. За тази учебна година
ще ее приематъ въ него 30 ученика, за
вършили Ш прогимназиаленъ кдаеъ, безъ
такса н безъ заплащане за храна и за
жилище.
Завършилите това училище се ползуватъ съ правата на редовни първона
чални учители и ще св назначаватъ въ
селските първоначални училища, като
ще бъдатъ енабдявани съ малки стопан
ства, съгласно съ закона за Т. 8. 0.
Подаването на документите за за
писване почва отъ 15. IX 1924 год.

Варненско Град. Общин. Управление
(Отдблъ Зеленчукови Градини)

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 23641
гр. Варна, 18 Оептемвр. 1924 год.
Известява ее на интерееующите е»
че ма единадесетия день еледъ, пубдиване на настоящето обявление, въ Вар
ненски Общин Вестникъ ще се провз.
веде търгъ по доброволно съгласие чрезъ
спазаряване, за доставката на 3,000 кгр.
брашно г Типъ* 100 клгр. месо овнешко
и 240 глгр. солъ ситна. За нрждвте на
обшин. зеленчукови градини.

О т ъ домакинството.
Варненско Град. Общин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ

ВЯЖ91Гвр«5

Л 24704

7) За подписване книжа отъ текущ ъ
харакгорь,.ее нарежда дежурство между
г. г. помощниците на кмета.
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п. Кметъ: Б. ЕЛЕФТЕРОВЪ.
п. Секретарь: П. Димовъ.
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Санитарно отделение.
Бшлвтиаъ за движението на заразителните болести въ града.
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. На тридееетъ и първи присътственъ
день отъ публикуване настоящето въ
Държавния вестникъ, въ помещението на
Варненското Окръжно Финансово Упра
вление въ 10 часа преда обедъ ще ее
произведе търгъ съ тайна конкуренция
за доставката на 580 тлеющи електри
чески лампи за градената електрическа
инсталация. Приблизигелна стойноеть на
предприятието 46,000 лева. Залогъ 4,600
дева въ банково удостоверение и доку
менти съгласно закона за бюджета, отчетностьта и предприятията.
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6) Нмкой началникъ па отделение
не може презъ работно време, подъ ка
къвто и да е преддогъ, да отказва да
приема заявления или преписки, както
м да упътва просителите.

Мъжко опитно пвдагогичдско у-ще

1 21
1-4

,

1
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307

5) Началниците на отделенията еъ
длъжни да разучватъ бързо и внимателно
постъпилите при т$хъ заявления в пре
писки и да упътватъ проеитялигЪ отъ
къде ще требва да св десъбиратъ нуж
вигЬ допълнителни сведения, ако отъ
такива ее има нужда и, еледъ това, отъ
самите просители >да имъ ее повръщатъ
и прздаватъ заявленията съ допълнител
ните еведения.

"^^а*!%«.1йй~-</«»1<Ь'а2п"-'^%»сегНИл"1)'"

които

4) Регистратура още при приема
нето, ако се поднася отъ проеителя, за
явлението, длъженъ е да упхтн просителя
къмъ ко! началникъ на отделение ще
ее отнесе молбата му.

"

Отъ

3) Помощ Кнета, еледъ излтшвапв
докладите на началниците на отделени
ята, взиматъ решение, иди пъкъ по въп
роси за които е необходимо решението
да бъде взето съвместно еъ киета, до
кладите за тая цель привятт. сами кмету.

*

Отъ

1) Вевчжите постъпили заявление
и кореспонденции, ше св разпределятъ
отъ секретаря до съответните отделения
2) Началниците на отделенията, еледъ
всестранното проучване на повдигнатите
въпроси, взнматъ еаия решение или ги
докладватъ на респективния п Кмета,
заведващъ отделението (гледай раепределенлето, обнародвано въ броеве 107—
108 и 111 на общин. вестникъ), за взи
мана еъответно решение.
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четете: Общински
= Вестникъ.
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