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бюджетопроек'
вШДЛЛс 1и11Ц11«-11|и та на община
{ Н б Щ Ш Т ! та за 1929—
00 год. по първо четене еж
• 20. VIII. 929 г.
приключени. На %. г. общинКмета
г.
Н. Поповъ откри
(ьитгъ съветници бгь дадена
заседанието
въ 4 1 /, часа.
пина възможностъ да се изД-ръ Свраковъ
щшгпъ по него. Критйкитп
които се направиха по мина
На всички Ви е известно,
мпм дейтсть но пося», при- че следъ войните, Варна за
своите богати околии и
мтетвие, както и върху ме- губи
почна да запада въ търговско
рприятията, които
пред- отношение. Грижите на всички
стоя»»» да се извършатг сг ни беха насочени къмъ разглеж
средствата на новия бюджетъ, дане на въпроса — какво да
Шдоха да затвърдятъ здраво се.направи за да се помогне
убеждението у гражданство на Варна.
При тия мисли за повдига
то, че пост. прйежтетвие на нето
на нашия градъ се дойде
общината върви смило по до формулата — спасението е
\ялшя на една разумна и ако Варна се обкви и създаде
цттмна, политика за благо като курортъ
Азъ де зная дали тази фор
ртроятнето на града и за
мула
е въ състояние да
аздаване по сносенг животъ спаси ще
Варна. Ако се върви по
кг гражданитп, особено за единъ определенъ планъ, ако
т-елабо икономическите.
се поправятъ улиците като се

К1ШВI |ЩШ

засегне целия градъ, въ едно

Нае нлма да се спираме скоро време .ще имаме единъ
м по швнитгъ
мероприятия много хубавъ градъ.
1
Намирамъ, че успоредно съ
които ще се итршатъ презъ
грижите, които се полагатъ,
идната година. Върху тшъ -ние требва да положимъ гри
ш те се спремг други пжтъ жи и за хората, за бъдещето
цтдробно. Ще подчертаемъ поколение, да се създадатъ
1
сш, че приходнитгъ иразхо здоави и силни хора.
Дгь искамъ да спра внима
кнш пера въ новия бюджетъ
нието Ви върху грижите за
сл по-юлгьми отъ миналою- възпитанието на поколенията,
кигнитгь, въпреки, че най върху просветната политика
' ещественитп, приходи на на нашата община. Предъ
I общината' — такситгъ и бе- менъ еж статистическите дан
ни на общината за смъртность' рмшь не см увеличени въ та.
Въ Варна се раждатъ го
' сравнение съ миналогодишни- дишно 1100—1200 деца. Презъ
I Ш Всичко това показва, че последната година еж се ро
I доходипт на общината се дили 1183 лецз. Процента на
въ Варна е мно
' ушичават ежегодно, безъ да смъртностьта
го по-големъ отколкото въ
1
И шета кесията на варнен- другите градове въ страната.
. екипи» граждани. Това е единъ Отъ една анкета, която на, рлдостенъ' фактъ, който не правихъ, констатирахъ, че де
цата, особено на бедни роди
[ св отрече; дори отъ опозици- тели,
живеятъ при крайно ми
1
оннцтп оратори въ съвета.
зерни условия. Икономическите
следъ войната еж
, Во най-важното е, че следг условия
грозни и страшни. Майките и
I ^стомната критика на коя бащите еж принудени да ра
1
чо бп> подложена
дейностъта боти за да изхранятъ децата
' "<• пост. прмежтетвме, отъ си. Децата оставатъ по ули
» Щ години касая», стана цата. Въ града има доста
станции, но азъ
I *Ш като бгълъ денъ, че всич съвещателни
мисля, че една хубава прос
|-*а ония инсинуации и клюки ветна политика ще бже ако
* 5* вй«остракчг<(»ос«гь отъ с м - има въ Варна поне 5 съве
«^"а на днешнитгь управии щателни станции. Общината
требва да поеме всичката от
ад
«а града при разрешава- говорности за издръжката на
I "ето ка известни въпроси, ех училищата.
( плодг на предизборно настро- Въ града има 57 класни
• ек<*е н партизанска демагогия. стаи. Тези класни стаи ще
! Оледъ качю дейностьта на требватъ за 83 отделения. Зна
! «ост. присятетвие Сгь удо- чи само 31 отделение ще 3иI 5рв«о отъ шета съ гласува- матъ целокупни занятия, а Д
— съ полудневни занятия. А
* ЧЩ на бюджета на трво това не е образование.
Че
I »»с«в, име сле уверение, че
Кой е виновенъ за всичко
, Па$Щпнскит}ъ страсти ще това? Къде ще отидатъ деца
^«жпяад» мгьсто на оощшмъ та отъ училището «Св. Нзумъ",
и
се дпде на държавата.
Щреси на ьрада иг.г общин- което
Тогава ни се каза, че се
Сни
пп> ш.тици,
безъ разли- строи училище Симмеонъ. Къде
^Кв "в партия « класова при- е училището Симеонг? То не
^тзкность,
ще подкрепятъ може да се свърши тази го
е)
РЩрвт пост, приежтет- дина. .
До година положението ще
т
« усилията му да реали- стане
още по тежко, защото
'Ща мероприятията,
така въ УЧ-то отделение отъ 600
***<> с* набелезани въ новиядеца ще имаме 300 повече.

I

Може ли да се построи учи

лище? — Не. До като училищ
ното нво не се севебоди ,отъ
опеката на общината, до като
не се отдели, до тогава'ние
нема да имаме училищна по
литика и нема да се строятъ
училища и учебни заведения.
Общината требва да отдели
стотина декара отъ своите
ниви за училищното н во.
Кмета: Капка въ вода. То
требва да има 10 милиона де
кара,
Мирски: Училищното н-во
требва да има свои имоти за
да не идва да проси.
Свраковъ: Вие ще отделите
отъ горите, не защото дохода
ще бжде извънредно големъ,
но гащото ако отъ 40 години
се отделяше, до сега шехме
да имаме много имоти.
Другъ единъ въпросъ който
е не по-малко важенъ е въпро
са за колониите. Защо нито
едно дете нема изпратено на
колония ?
Щ е требва да се отделятъ
неколка декари стъ наип-те
гори, неколко отъ -праздн.ле
место, защото отъ ТБХЪ учи
лищното настоятелство ще ига
голема нужд."» Ние ще имаме
нужда следъ 5 - 6 години отъ
7 неви училища. Защо се дър
жи толкозъ училищното на
стоятелство въ ръцете на сбшината? Защо, ние не се откажемъ отъ училищата и да
ги д-здемъ на училищното на
стоятелство? Въ тази се:ия съ
вета требва да реши при гла
суване бюджета, всички зда
ния да се отстъпятъ на учили
щното настоятелство и то да
стяне господерь на тЬхъ.
Въ бюджета на училищното
настоятелство, азъ не виждамъ
нито една стотинка за обграждане на училищата, нито една
стотинка за създаване на учи
лища. Училищното настоятелстзо иска помошь отъ 7 ми
лиона лева, а общината му
предвижда б милиона.
Кмета: Това е по взаимно
разбирателство.
Сврпковъ: Язъ намирамъ, че
бюджета на училищното н во
не полхожда на политиката,
която требва да веди.
Кмета: Кажете отъ где ще
вземемъ пари.
Свракоъъ: ще престанемъ да
правимъ улици.
Тукъ въ Варна имаме некелко чужди училища. ТЬзи хорз,
които прашатъ децата си такъ,
не че имъ липсва национално
съзнание, както се говори, но
намиратъ, че машите училища
не еж достатъчно нггодени за
възпитание. На иностранните
училища требва да се отпуша
потолема пемощъ. Язъ мисля
че тукъ общината не е изпъл
нила своята просветна поли
тика.
Ззключавамъ: за да даде.мъ
пъзможностьта на уилищнет
н-во да развие дейность. треб
ва да му развържемъ ръцете.
Съвета требва да вземе реше
ние, да отдели улилищиитт,
сгради, ла ги освободи отъ
общината и да ги даде на
училищното настоятелство. За

едно съ това да отдели кол
кото и малко да е имоти • отъ
гората, градините, лозята за
да гй използва. Да увеличимъ
броя на здравно съвещателни
те станции, да се предвиди
една сума за уреждане на
игрища при всички училища.
Съ тези общи думи азъ изпълнявамъ едно задължение
кито подчетравамъ че бюджета, както на училищното н-во,
така и на общината не еж
споредъ една добра просветна
политика.

Д-ръ Цоневъ
Г-да общински съветници,
длъженъ съмъ да подчертая
едно важно обстоятелство. За
да може почит, съветъ да има
обстойна представа за служ
бите на общината би требвало
началниците на
отделните
служби па представятъ свея
докльтъ въ който да посочатъ
това което е извършено и да
подчертаятъ туй което е нуждно да се впише. Това което е
направено, то е направено само
за кмета и постоянното приежтетвие, а не за общинскиятъ
съветъ. Общинскиятъ съветъ
требва да икв ясна представа.
Яко това не е станало би
требвало отделните началници
да приежтетвуватъ.
Щ е се спра най-непредъ на
експозето на г. кмета следъ
това на бюджетопроекта.
Язъ сметамъ че достатъчно
време е ие ало презъ зимата
па бжде начертанъ бюджета.
Яко г. кмета ще се извинява
съ това че не е могълъ да
знае постжпленията по бюджетз, това не може да го из
вини понеже те и сега не еж
посочени.
Г-да оещински съветници,
въ експозето си г. кмета из
режда редъ цифри съ които
показва какъ еж вървели по
стжпленията и
фиксира
62,000,000 лева като постжпления презъ миналата г-дина.
Сама по тебе си тази цифра
прави впечатление. И не може
де не ни радва че постжпле
нията порастватъ. Обаче, азъ
сметамъ че тези цифра не е
действителна, защото въ ми
нало годишния бюджетъ би
требвало да постжпятъ 80 ми
лиона лева, значи не еж постжпили близо 20 мил. лв. отъ
тукъ излиза че бюджета е
реализиранъ 75°/<югколкото е
предвидено да постжпи. Това
показва, че или граджданството не е могло да внася своите
задължения или мииалогодишниятъ е билъ надутъ. той е
билъ не реаленъ. Събирането
на такситт. и бериите става
не само редовно но се прибегза до екзекуция до тамъ, че
се пренебрегва нормалния пжть
зп събирането на тези данъци.
В п~> •< тева общината не
моме ;.,?; събере тия суми, кои
то общинския съветъ е предвиделъ за реализирване. Значи
бюджета е нереаленъ, той е
надутъ и не отговаря на действителностьта. И требва да
се търектъ причините за да се

корегира за предстоящата го
дина. Кмета би требвало да
ни каже този недостигъ отъ
къде произтича. Тоя фактъ
заслужава вашето внилвние.
Бюджето - проекта е достнгналъ повече увеличения въ
разните приходни пера.
Водопровода и канализацията.
Сега за сега ние имеме кана
лизирани само 1137 постройки
или само 13 3 5 % отъ целия
градъ. Отъ техъ се събиратъ
близо 2,000,000 лева конално
право. Отъ тамъ произтича и
онази забележка която г. кмета
прави въ своето експозе като
казва: .излишъкъ надъ ЮООООО
лева. Какъ е възможно текъвъ
приходъ кегато еж събрани
20,000,000 пева по малко. Тази
сума е неправилна и не би тре
бвало да се вписва, защото въ
сжщность не е така. Язъ можахъ да направя сравнение съ
бюджета на Софийската об
щина. Въ бюджета на Варнзнеката община еж предви
дени за водна инсталация раз»
ходъ 300,000 лева. Значи при
хода надминава 16 пжтя раз
хода. Въ Вирна за семейство
за 70 тона 300 лв.; за преразходъ на всеки тонъ по 7 леза.
Я въ София за 80 тона се
плаща 150 лева тия които
иматъ водна инсталация; за
преразходъ се плаща 3 лева
на тонъ. Вь София каналното
прево се плаща повече отъ
богатите върху стейностьта на
имота имъ.
Б. Ганчев»: То се изхвърли
отъ Ядминистративния еждъ.
Д-ръ Цоневъ: Жчтнота борса
отъ единъ милионъ лева при
ходъ нараства на 1.600,000 лв.
Язъ мисля че това е единъ
доходъ за който не се иска
никакви грижи.
Електрическото осветление,
Станало подобрение. Обаче доходностьта отъ него е колосагна въ сравнение съ туй
което се плаща. 7 лв. това е
нещо колосално. Тукъ у насъ
електрическата енергия се пла
ща много скжпо. Г. кмета
казва че вързятъ по този пжть
по който еж вървели пред
шествениците имъ, че еж ста
билизирани заплатите на чи
новниците. Това не се отрича.
Но то не требва да се счита
като особена хвалба, не като
дългъ. За чиновническия персоналъ се плащатъ 17О00.ОС0
лева. Процентно изразено 37^/в
отъ редовните приходи се изразходватъ за заплати на чи
новници. Въ София за заплати
се изразходватъ 2 8 % значи
нашиятъ бюджетъ е съ 10%
повече
Кмета Н. Попоп: Данните
Ви не еж верни.
Дръ Цоневг. Къмъ тая цифра
17 мил. лева ще требва да се
прибави единъ кредитъ отъ
500.000 лева. Това не е нор
мално. И ако ние пресметнемъ
ще дойдемъ до положеноето
че за персоналъ се плащатъ
40°/о отъ приходите. Какво
бжааше може да ии постави
общината ако половината бюд
жетъ се изяжде отъ чиновни-

Огро.,2
ците. Това значи че нашия
бюджетъ е консумативевъ.
Учебното дпло. Азъ съ окръжекъ съветникъ и когато въ
едно отъ заседанията на съве
та ни се направи доклвдъ ние
бехие изненадани когато ни
казаха, че въ 1930 год. учени
ците на основните училища
ще.о^танатъ на улицата и че
требва да се построягъ неймалко 5 училища. Тоаа се
дължи не само на тоя преръсть но и на обстоятелството
че раждаемостьта следъ вой
нигЬ е увеличени и сега число
то на учениците се увеличава.
Би требаело да се обърне осо
бено внимание на тозивъпросъ.
Санитарното дпло, Чини ми
се че кЪма да сгреша ако
кажа че санитарното дело не
-» образцово. Честотата на гра,а се сочела за примеръ отъ
цела България. Щ е ви проче
та едно изложение на новия
началникъ на санитарната слу
жба въ В зрна което той пише
за чистотата на града. (Чете).
Кмета И. Поповъ. Това не
противоречи на нашата кон
статация.
Ц-ръ Цоневъ. Язъ бихъ желалъ да се счита това за образецъ. Д за да стане това
требва да се канализира града.
И чрезъ
канализацията ще
се огстранятъ помийните ями.
Общинската аптека не е за
бедните граждани. Санитарна
та служба. Въ града имаме 3
амбулатории. Не може да се
отрече ползата отъ създадена
та нова аптека въ Сесъсевмесъ, който е единъ центъръ
където има бедно население
5000 души. Но за нуждите на
едно население отъ 70,000 ду
ши не с ъ достатъчни 3 амбу
латории. Нуждни с ъ най малко
б амбулатории.
Кмета Е. Поповъ. Вие ще
имате предложение за откри ;
ване на IV амбулатория.
* 'Д-ръ Цоневъ.' Има нужда да*
се създадатъ най-малко още
две амбулатории.
Хмгкен. служба е слаба. Пгрсоналътъ е
несостатъченъ.
Требва да се увеличи поне съ
още единъ.
Родилния домъ — Лесно е да
се говори че ние имаме учреж
дение като родиленъ домъ.
Какъ е възможно този институтъ да дава приходи. Нека
г. кмета обясни това. Родил
ния Домъ излезе отъ релсите.
Защото наредъ съ бедните
лежатъ й богати. Това поло
жение азъ имахъ случай да
го констатирамъ. Събиратъ се
такси. Кой е определилъ тия
такси? Рооилния домъ е пъленъ отъ селянки и родилки
отъ други места. Той измества
по тоя начинъ значението на
Държавната болница.
Благоустройството. Риъ нема
да отрека че се върши мнсго
нещо. Обаче менъ ми прани
впечатление че се върши безъ
планъ и безъ организация. За
хода на работата по благоуст
ройството се изрззходватъ су
ми, само че се даватъ на раз
положение на
техническата
дирекция, съ които ще си слу
жи за подобрение на улиците,
обаче планъ нема.
Кмета II. Поповъ. Всека го
дина се изработва отделенъ
планъ който се удобрява отъ
общинския съветъ.
Д-ръ Цоневъ. За водоснабдява
нето. Тоя въпросъ е кардиналенъ. Благоустройството е гра
мадна задача на общ. съветъ.
Требва да се побърза съ во
доснабдяването. Яко требва
нека се сключи заемъ за да
се реализира това мероприя
тие, което ще създаде пър
вия благоусгроенъ градъ.
Предвиденото въ настоящия
бюджетъ не отговаря на действителностьта, защото
ако
миналогодишния бждженъ не
.ожахме да реализираме тол•.озъ повече не ще можемъ
да реелизираме тазгодишния
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се използува за консумвти
които предвижда увеличения. ма една подготовка нуждна на отъ основата на която бе по цели.
Бюджетопроекта требва да се пожарникгра.,-.- Стопанството, ставено. То се счита като
(Пререкания)
корегира да се създаде новъ , което е погълнало стотици хи единъ обикновенъ приходо - . Д. Янакиевг. Вие имате еди!
бюджетопреектъ на който бих ляди общински левове, требва източника Сега цельта му е заемъ сключенъ отъ, сбще |,#г*'.'
ме могли да се спремъ като да бжде подобрено. Въ лозо чисто фискална. То е единъ вените осигуровки. Ние КЕЗ
вия разсадникъ нема ефикасна опитенъ институтъ, кейто дава ме че ще се използува за I «
на единъ - реаленъ бюджетъ.
контрола. Требва
ефикесна примеръ КРКЪ требва да се ни. Къде е този заемъ?
грижа
за
лозарството
защото развива# едно лозово стопан
. Н. Стгшбояиевъ •
Кмета И. • Поповъ.- Ние !
то е глквенъ пеминъкъ на ство. Ние ще требва да под-;
Финансовото положение на една голема часть отъ грзж
помегкемъ гражданството — сме го сключили
Д. [Янаниевъ. Нгшата гру \ >
общината е зле. При единъ данствсто. Требва да се влезе да се раздават!-, пръчки и да
бюджетъ отъ 73 мил. леса, въ връзка съ лозаритЬ и .дедемъ възможнесть нашите ще бжде само тогава за,-кощь
който дали е реаленъ или не, лозарските кооперации
въ лозери да се запознаятъ по- то той ще се използува
-'
говорятъ фактите. Тсй не мо стрената.
добре съ лезарстгото. Общин нуждите.
•
же да бъде реаленъ, защото
(Пререкания). 1 .
Нуждно е планомерно бла ския разсадникъ требва да
требва да отговаря на подат гоустройство. <
Мг(рски. Вашата пвртия
д9де подкрепата си на лозври
• •• ните сили на варненските
Кмета: Имало ли е ьекега и по тоя начинъ дв се създа- , отличава отъ" нашата по то|
граждани. Ние ке знаемъ кол: по-добра системность?
дътъ условия зс стспансксто че вашата й за разхищение
ко данъци плащаме защото
Стамболиевъ:, Говоря каква е развитие на Варна й да .не ча общинските средства.
данъчната ни система е сбър
,които
Янакиевъ. Л-ненъ г'съста.
общинската бдагоустре йствена каме само отъ баните
1
(Vкана. Българския данъкопла
политика. Средствата за бла дегенъ не могатъ дз удсвлет- Разходния перагре^фъ за д|
тецъ п ъ ш к а , и з н е м о г в а .
ворйтъ
нуяедкте.
Ние
не
съзния
състгвъ
това
е
заплати
гоустройството' требва праЕИлРеаленъ бюджетъ ще имаме
но да се разпределятъ." , .'•'... дрвгме благосъстояние на маса чиновниците. Съгласно •§ 3 1-1
тогава, когато, кето ке-жемъ,
- Като свършв&мъ. подчерта- работ^:ици. Ние ще-требва да изразходвзтъ 16700,000 ле:
че ние предвиждаме телкозъ
взмъ, ,че Варненсьата община се боримъ и противъ социал Ние нема ; да се съгласиме
и ще съберемъ толкозъ или
ното зло —' безработицата.
камгление нй ' чиневничее
управлява съ палеативи.
5
или кай-малко Д отъ предви
персонелъ и служби. Оба
Бюджета не отговаря на
Другъ Еъпросъ,. е прихода ние искаме да определя'
деното. Но днесъ ние тоза
податните
сиди
на
граждан
отъ прекит-Ь данъци. Ние не точно службите на община
нямаме. Когато имаме обаче,
единъ бюджетъ отъ 73 мил. ството. Той ще завърши съ маме данъчна'политика. Пре- Требва да се стабилизират
.ките.дантци в;ь нашиятъ бюд ното полоягение. Заплатите
леза, и Когато той половината дефицитъ.
жетъ с ъ всичния сергиенъ да- чиновниците требва да се у]
се поглъща отъ задължения,
.'Д.
Янакиевъ
',.",".,-.
нъкъ. Ксгато ср.спремъ върху личатъ. Щ е т р е б в а да се
ние немаме реаленъ бюджетъ
Н з и данъци ще ВИРИМЪ че се
отъ една страна и отъ друга
редели единъ екзистениъ
Говори се извънредно много
той не отговаря на податните по бюджетопроекти,- Какви ин . води. една. г-е 1,'итикв. кгятр не нимумъ 3500 лв.
е.въ интс.(:...,.-<,г.-.- на гшгр- китЬни сили.
тереси мегатъ да бждгтъ пред маси.Тукъ.се крди-.елна., бур-,
Гсспода общински съвет]
Сговора върви по единъ ставени въ единъ бюджето
жуззва политика на изнудване:.- ци, не е достатъчно да тов]
погрешень пжть съ своята по
преектъ. Вь съвременното об-: .взема се отъ тия които иматъ. римъ само за материалнияс
литика на заеми. Икомомиите щество има увт( гории хора а отъ тия коиго,-иматъ не^се билитетъ на чиновниците.
не се създаватъ чрезъ заеми. които с ъ поставени -рвзлйчю' взема. напр. Всички буржуазни •и за техния служебенъ ста>
Вие (сочейки сговора) треб въ своите интереси. Тукъ се групи • водятъ такава политика лйтетъ. Ние въ сбшинкта
ва да уредите вашите задъл кс-звзше, че требва'-де направи '-• Приходи отъ недвижими гшо- къвъ стабилитстъ иемеке."
жения по заемите. Вие требва това и това, обаче не се каза ти, Нч сме по прмнципъ • за да се постигне такевъ • ста
да установите една валута за по какъвъ начинъ ше стене конценгриракето на, тия при лйтетъ' назначавенето на - ч|
издължаване на у н г а р с к и я това. Всеки иска дя застане ходи 'вь р ъ ц е . е на'Обшинатр. новниците'требва да става о
заемъ.
', на становището на примире Иле ща требва д-1 >ги. изпол . сбщинския съветъ. Но ние
Кмета: Какво искате да на- нието на почвата на социал з/гаме. Може да се създрдатъ си правимъ илюзии че б^р«
:..
прави общината съ този замъ? ната солидорнбоь. - •:
з (-'леделски стопанства тукъ азиитк партии ще го 'напр'
Стамболиевъ: Искамъ да ка-: Язъ ше се;помъча да на въ Варна.• .Преходи >вие ще в я т ъ . ' - • ••' . ' ' •
жа, че Варненската община' правя едно'• разграничение' на имате повече. Но и тукъ двЕдчнъ отъ
най големи.
нема гаранция, че: утре. нема. тия интереси. Отъ 50 'години нт ците се изплащатъ стъ ШУ
въпроси е въпросътъ за"пр|
да плати 107 мил. лева. Ние ние сме свидетели че живота реките- Н'редни г-.еси И' въ
светата.» Този въпросъ кога
требва да кажемъ на унгар на общините въ България.' се полза на богатите.-'•
го разглеждаме, ще требва
ската банка: „Ние имаме къмъ •упрявлява отъ"'' ексномически
го разглеждаме.отъ гледище'
Васъ едно задължение; Ние • силните; Две' ю^ения' ит. ма. Има
Косвени данъци.•-. И. .тукъ те; на масите, отъ , гледище.
искаме да устаневимъ една интереси конто съ" диаметрал . еж въ тяжесть КЕ!: бедните, и
екс номически слабите. За и]
валута."
не прртивоположни. -Едни би- 'маСлоикотни варненски граж дръжка на училища са харча'
дани.
...,,,
.;..
.
••
Кпгета: Не е сега благо ватъ сблзрдетелстяувани за.
малко пари. Общината нь'.
приятно'времето за повдигане сметка-на/другите.'.Ние 'неиоПриходи стъ такса 5а вода. интересъ да харчи
защо
жемъ да • приемемъ • това. Рие за електричество, канализация н%ма интересъ да има . по-п
на въпроса.
1
Мирски:^ Вие отнесохте ли чухте какъ се .изказаха всички и гр Този § представлява'за- лема култура., Тя ограничава
въпроса до дирекцията
на и заключиха-че ('гаджета е п е общината единъ сигуренъ при- просветата и отнема вазмо:
държавните дългове и имали резлеиъ. Те-по пр^йципъ не ходсисточникъ. Вода въ много нестьта на бедните деца
преписка..
! казахе че ние сме прйтизъ за кжши нема защото немзтъ сведватъ училише. Защото к!
Кмета: ИМЙ преписка.
; щото това е ;бюдЖетъ кейто- средства да си прйкерзтъ. Въ гато излезе и отиде чинс-вни
Стамболиевъ: Вие не сте успе не представлява интересите НЙ крайните квартали нема вода. той ще требва да знае, .че Н1
ли да установите една валута тия които ние предстевляЕаме- И този кглъбзлъ-къ ; плаща говите интереси требва
на задълженията, за да знгемъ тукъ. Язъ ще застана на по най големи такси. Политиката бъдатъ подобрени. , И Т01
Варненската , община
колко зицията на класовите интереси. на буржуазн^-е партии въ то СТЙВЛ чрезъ организации.
дължи
и
колко има да И ше гтакувямъ1 всички които ва отношение е такгва, • че св' щото, ако се даде по-голем
плаща Общинскета политика не защишаватъ тия интереси. остазя' по-големата тяжесть образование той ще стане
не отговаря на нуждите на Ние не държимъ сметка да възху-беднчН*, а по малко вър податливъ къмъ организаци|
града. Тукъ не требва да си ли тсй е надутъ. Когато се ху богатите Ние искаме да ' е Какво е направено, за издръя
служимъ съ палгативни сред нагласява единъ бюджетъ ье приложи прогресивно подход- ка на училищата? Н'Шет|
ства. Вие требва да се борите може да се опонира защото ното облзггне.- Ниеп-скеме да становище по тоя въпросъ
съ спекулата. Днесъ никой не той <? нйдугъ. Т о й м о ж е се определи единъ екзистениъ че издръжката требва да
може да се радва на ефтини да'се атекува'- защото не.от- минимумъ- за осос бождаване поеме изцело отъ държвват|
съестни продукти. Ние имаме гоЕаря на социелнте нужди, отъ данъци — да бждатъ ос и да освободи общжгата.
комисарство по прехраната и нче пе виждаме зещо вие вободени всички ония, които < Итроднитп училища. Нашет!
то требва да спре спекулата. представяте единъ иедутъ бюд
и м а т ъ . д р 50.С00 лена годи : мнбние'е-че требва да ги пс|
1
я-етъ
И
когато
виждгме
;е
Безработицата се шири. Не е
шенъ доходъ. Вие намалявате ставимъ на еднакци • начал
;
достатъчно да кажемъ че се' ткя нужди не се удовлетворя- консумирането на водета а защото всички требва,да бя
ватъ тогава ние се изказваме държите таксите въ с ъ щ и т е датъ еднакво издигнати. Ни
грижимъ за безработицата.
•'..•- По бездомническия въпросъ противъ. Ние казваме че този размери.
требва да дедемъ средства з |
немагсе една приемственость. бюджетъ е пс-реалеьъ и не
(остри и продължителни пре правилното издържане нат^С
Не могатъ да се отнемвтъ може да се гясеуза. Вие во
рекания.
м е ж д у левицата ' и ните училища. Ние тре.бьа Д|
места отъ единъ и песле да дите една политика на неопре граждЕйския
поем;мъ тЬхната.'. издръжка-!
блокъ).
се даватъ на други. Така не делено становище. Вие не каз
да ц« ги делимъ отъ бълго^г
Кмета Е Поповъ Давамъ 5
се създавать условия за без вате че бюджета не може да
ските.
домника. Нека не се партизан- се приеме защото Сговора мкнутй огдихъ.
може да даде; единъ бюджетъ
ствува и съ този въпросъ.
Следъ отдиха.
Н>е имаме единъ театър|
Варна е курортенъ гредъ който да стгбября на'нуждите
за който тукъ се говори. Оч
Д
Янакжоъ.
Гсспода
сбини ще требва да се грижимъ на Варненските маси. Води се ски съветници, когато прегле
вината е длъжна да намер!
повече за хигиената й. Нзла- една политика на богаташите дате всички глави въ разход- средства за издържането '«М
гатъ се се псвече грижи, и за на', греда. § 1 -- 320 000 лв Отъ нвта часть вие ще зйди^е къде За съб-рането на парит*
крайните квйртоли. ЛакаригЬ д е идватъ тези ш ри? И на кого се изразхддватъ тези парагра това б е единъ косвенъ данък|
требва да се притичатъ на се даватъ тия име.ти? Те се фи. Глава първа сеизразхоева това е едно принудително с
време на помощь на бедните. даватъ на .дребни, е сжш.ест- 'за изплащане
на
дългове биране отъ широките нароЛ
Язъ немега да упрекна лека вуванил, които плйщатъ-свои 2,750,0:0 лева.
Пи маси. Ние имаме сбщинск|
-..-.,
рите въ нехайство. Но не мога те тежки дан.ци и с-^-.аа мо
театъръ на когото,даванесам|
Заемната
полнтиьа
моке
да
да ке ксжп, че грижите въ гатъ да' свържагь двата края. сьздаде не благоприятенъ при една пемощь отъ около 50санитарно отношение требва Фактически този на*;мъ е единъ ходъ. Тази • заемна политика' 60 хйл. лева. Но ние требв
да бждатъ по големи. Акушер кс свенъ ;н!нъкъ защото въ когато вземемъ предвидъ- .за да взематъ издръжката мув]
ството също е слабо. Б1блис- края на краищата тсй се съ- какво се изразходван» тия па р ъ ц е т е на общината.
теката е занемарена, а тя бирл стъ консуматорите. Нае ри ше дойдемъ' до заключа 1
Паради напредналото врем|
требва да бъде образецъ на мите се сгбирать не отъ бо нието че заемите ие се пра- кмета всигна заседанието ,Ц
Варна. Требва да се набавятъ гаташите а отъ широките тру вятъ за производителни, цели. попеделникъ 27 явгустъ 1?'1
книги отъ всичките области дови маси Другъ приходъ е Нашето становище е, че ние година 4 часа следъ обедъна нашето стопанстго. Пожвр- отъ Лозовъ разсадникъ.буква сме'зо и противъ. Ние сме за
Понедплникъ 27 УЩ
ното дело е лошо. Язъ ще 6-а единъ приходъ отъ ЮООООО него когато той се сключва за
лева.
Върху
този
въпросъ
се
Л.
Янакиевъ.
" Болшинствот^
отрека добрата политика ьа
точно- определени цели. Ние отъ гражданите бедни ьемат^
говори
мнето.
То
е
изместено
пожарната команда, Тукъ не
смо противъ него когато той възможност , пд »п"".«жат'
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своите деца, нематъ възмож- обърне нвшиятъ грвдъ въ приность' да " I снабдятъ съ учеб- ходоисточници. Верно е че има
н ипОмагала. Нашите искания
известни облаги за ' известни
ф-просветната политика еж: хора но това далечъ не се чув
Да се поеме отъ държавата ствува отъ шуроки-е народни
на учили маси. Ние ще тръбва да репЪЛ1йта издръжка
щата. И "Общината тоже ще шимъ въпроса за повдигането
трябва да вземе мерки за да на града въ курортно отноше
ване' безплатно пособия на ние. Когато говоримъ за кубгднитегдеца. Общината ще рортъ и ако исьггме да напра
требва да гарантира безплатни вимъ нещо за тоя курортъ ще
закуски,"* г"беЗплатни
обеди, требва да искаме отъ държа
доежки безплатно.
вата да даде своята подкрепа.
Прехраната. Тсва е единъ
'Безрадотипата. Нзвредъ се
щири кряза йоято се дължи боленъ въпросъ. Разисква се
наГ големите войни.' Въ нашия много пжти. За големо съжа
бйджетъ нищо нема, поради ление не сме могли да го раз
което нищо не ще може до се решимъ за да удсвяетвор.'мъ
нйпрйви. Когато е въпросъ за широките народни маси. Каз
безработните нищо не се ваше се, че въпросътъ за пре
предвижда. Ние имайй едно храната е единъ голъмъ' въ
отделение за социални грижи. просъ, който зависи изключи
Не мога да разбера какви еж телно отъ всички големи мел
зйдачйте' на тоаа отделение.' ничари. Ако сравните цените
Ние4 имаме маса закони за иа хлеба и житото ще видите
защита ка работния трудъ но че не отговаря на житото. Ние
седятъ непрмложени. Господа всички мислимъ че селянино е
когато се прави такава кон виновенъ 'зз това защото про
статация'азъ мисля че е из- дава жито на много висока
лишнц да се очаква отъ една цена. Тоаа е една демагогия.
община да се-премахне безра- Защото, ако тукъ се|гладува и
богицата, Днешните сбщини въ селото се гладува, селяни
на е принуденъ да продава
въ България абсолютно никак
житото си още на зелено? Тсва
внгрижй не взематъ за смек
е положението. Какво прави
чаване на" безработицата.
нашата община за разреше
Другъ''въпросъ за който се ние на хлебния въпросъ. Казва
говори „е въпроса за блаюуст
се, че постоянното присъствие
рйептто. Всички констатира не се е съветвало при разре
ха че,то е само въ центъра на шаването на въпроса съ, ком
града, а "вь краищата нема. петентни лица. и кмета самъ
Кмета казва че по отношение си го решава.ть. Напротивъ
благоустройството много нкщо кмета се е съветвалъ съ найе направено ЕНзрно е, споръ компетентните лица. Но тези"
нъма:че постоянното присът- съ които се е съветвалъ еж
ствие е ^направило нещо, но най заинтересованите отъ въТУЙ' което 'е напргвено то е преса. И те изхождатъ отъ
количествено отношение, а въ своите собствени интереси.
качаствепо отношение нищо е Държавата защитява интере
налрзвенб. Защото за голе сите на големите търговци и
мите маси нищо не е напра житари и имъ създаде усгозия
вено или ако е направено то за.износъ и не държи сметка
е 74Н'ог0 м-злко. Ние всички какво пр-изводство тоебза да
говорим V Че надничарството е остане вътре. Държавата е защитница само на тия които еж
едйотблемо зло. ; - силни капиталистически. Но
Вие предвиждате ЗОО0ОСО0О какво ние като община напра
лева.' Вие требва да излезете' вихме. Ние имаме едно коми
съ единъ строго ошеделенъ сарство. Ние предвидихме суми
план<:. Ние требва цп знаемъ за купуване ка жито за да се
какво' възнамерявате да строи боримъ съ спекулата- Но не
те: Кйгато се.предвиждатъ суми можемъ да се боримъ до като
вь единь бюдЖетъ нке ще нямаме едно ефикасно законо
т|ебза*да' знаемъ точно за дателство До като общината
какви цЪли и к а к ъ . щ е се из са управля«а стъ мелничари
разходвате. Ние- тръбва 1 да до тогава ние не можемъ да
чуемь докладите на начални си правимъ илюзия, че тк ще
ците— какви еж най-неотлож- разрешатъ въпроса тъй като.
нйт+1 нужди за които ще трйб
диктузатъ интересите на ши
вада^се удовлетворявать. За- роките народни маси. Докато
Щбто"йначе: ние нема да имаме буржуазията управлява ние ни
никакъвь реаленъ бюджетъ. 1 кога не можемъ да се надяваме
ЕдинЪ отъ по големите въ че въпросътъ ще се разргшч
проси. който з.анимаваше об въ полза на широките народ
щинския съаегъ е въпроса за ни маси Това е палиативъ. Въ
Щщщната 'и жилищния въпросъ. заключение на моята р«=чь ше
Последния се уреждаше отъ кажа: Ние имаме два града —
единъ закенъ, кбйто б е съз- единиятъ ГРЕДЪ на меншестДаденъ отъ Замйедел. съюзъ. вото, което се {--емира въ цен
Ние сега виждаме,' че ще съ търа и другъ, който се съ
баря;-^ къщи нзхгзърлягъ се стои въ. крайнините и който
хората безъ да имъ се даде се намира в ъ условна собстместо и, пр. Общината ще веность. Два народа два неед
т
ребаа'д1а' бсигури съ места накви интереси. Два принципа
Щ хорз. Ние ще требва'да който се борятъ помежду си.
Яе зенимаемъ ' часъ по скоро Тая борба се води защото се
с,
ь тоя въпросъ. Ние имаме състезаватъ груби материални
е
ЧИнъ"'законъ нопоследъкъ съ интереси: интересите на бед
х
?йго се зр.щитязатъ интере ните и интересите на богати.е.
сите на домопритежатемите. Дакато тази борба се води ние
в
=ички с ъ заборчлели, и утра ще бждемъ свидетели на тсва
Чрмъ се 'снабдятъ съ нота- положение. Докато буржоа
РИялни актепе тогава бездом- зията управлява, винаги ще
ни
. ческия въпросъ ше стане има въ ръцете си силата. Ние
схващаме общината като едно
ДОмнически зъпросъ. Ниетреб
Ва
да'се' вдигнемъ аларма за средство за борба за завладя
ване на централната власть.
Да
не се съадааатъ такива за
Ззтона нке" искаме гаранция дя
к
Рни Н-'йи!(> требва да искаме с е : есноввватъ работнически
А* не с'з- принуждаватъ граж- организации на всички трудови
йан
ите да продаватъ местг- маси, за да разширятъ своето
'Р" си, :*.- • '
образование и тогава те ще
..Другъ въпросъ е въпроса за кажагь своята дума за заплаохраната ч за курорта Всич- . дяв*не иа общината и чрезъ
*'н кие сме съ насочени пог-'. нея за завладяване на държа
"?Ди'въ"ед/-;Ь 'напразление —- вата.
ВД напразиг.ъ отъ града е..инъ
м
°Дерен> курортъ, който да
"^такимъ ,'а оная висота, на
Да. Гачевъ.
*°^о требва да б ж ц е . Н о н и е
Споредъ Финансовата наука
требва да го издигнемъ и въ бюджета е равносм*тва на прн^папско с тношение, защото ходих* и равхйдит*. Тая равно
"УРорта нема да се издигне сметка требва да се бвлансир».
й0
'-такава степень, щото. да
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Варненска обпшнсви ввстййжъ
Не требва да се приключва ни
то съ деФицитъ нито съ ивлишаци. Не требва да се при
ключва съ дефицити ващото
това покаяна, че овя който го
сключва върши' батакчилъци.
А не требва да се сключва съ
ивлишъци, защото това покаа'
вя, че тоя бюджетъ е иритоваренъ. Какна нуяеда има да
дява бюджета палитъци?
Ивисю-атъ се способж ети отъ
тови който прави тая равно
сметка да не допуска нито из
лишъци, нито дефицити.
И нашия бюджетъ, тъй както
сключените до сега, покяава, че
наиетина ние сме водили една
политика на прекомерно обла
гане. Какво вначи въ крия на
краищата единъ приходент. парвгряФЪ отъ 9000000 лева Това
значи, че данъкоплатците е х
облагани съ прекомерни да
нъци.
Главната цель на една об
щинска политика е да ввдигне
доходнгстьта на своите имоти
и да освободи гражданството
отъ такси и берии. Но дакато
общинвта се намира въ рлъцетй
на буржуявията не можемъ да
се.надеввмв на това. Отъ про
извежданите търгове вие чухте
че нашите имоти с.ж. доходоспособни. Щомъ това е тъй,
ако ние водимъ една политика
въ защита на интересите на
широките народни маси, требва
да двдемъ общинските имоти
въ ржцете на общината; съ
това ще се облегчатъ дангч
ните тяжести на бедните.
Тапси и бецти. Т е падятъ
иаключително върху економически слабите и г л въ полва
на кяпиталистически силните,
Какъ е въвможио жителите отъ
центъра на града да плащать
300 лева годишно вя вода и
въ краищата да плащатъ съ
щото Какви грижи се полягать
и какпи удобства се съвдаватъ
аа центъра на гряда да напря
вимъ живота тамъ по сноееитЛ
Въ гамена на това вие ще треб
ва да искаме те да плвщатъ не
300 лева а толкова колкото
следва. Облагането требва да
върви обратно пропорционално.
Същото е и съ каивливвцията.
Какъ е възможно да поставяме
такси еднакви нъ центъра на
грйда и въ кряйните квартали.
Щомъ ние по-малко си ,служвмъ съ средствата п данъч
ните ТЯЖЙСТИ требва да бъдятъ по малки. Нека си служимъ съ тави мвксимп: да пла
ща повече тоя който има по
вече.
Въпроса за канализацията. 8а
да бъдат-ь справедливи облага
нията таксите требва да па
датъ върху економически сил
ните. По тови н&чинъ ние ще
имаме вхвможность да съберемъ
достатъчно средства. Но по
стоянното присъствие, болшин
ството и целата буржоавия не
може да се издигне по високо
нядъ своите КЛЕсови интереси.
(пререкания).
§ 29 ва сметьта. Същата ис
тория. Това е на лице.. Онзи
който не ввема никакво учао
тие въ проиввеждянето на блн<-а
ще требва да плаща повече.
По тоя въпросъ ние ще ви
предложимъ една таблица.
§ 30 п. 3 това с ъ глобите.
Балагатъ се глоби на тия кои
то с ъ вакъснели съ внасяне на
такси и берии. Топа е неспра
ведливо. Не плаща доброволно
онви който нема.
Въ бюджета има едипъ параграФЪ — такси от* слугини.
Въ държавата на работниците
и селяните не само такива
малки такси нема да има, но и
който си служи съ чужд-ь
трудъ нема да се ползва съ
политически права. И тукъ
требва поогресивно подоходно
облагане. Таксата 500 лева ».
много малка.
Пом. кмета Ал. Славовъ. Тол
кова е по вакона. Повече не
може.
Заседанието бе вдигнато е».

Вторникъ 28 VII 1929 х.
Авр. Гачевг. § I* ниемъ отъ
общииски имотн. Като проче
тете тая таблица ще видите, че
по нея се облягатъ иаключи
телно бедните. Даваме на предприемачъ общинските имоти
на съвършенно низки цени.
Ония, които повече получаватъ
требва повече да плащать.
Тукъ ние искаме да стоввримъ
маса такси и берии на бедни
хора. Политиката на болшинст
вото е такава, че облагатъ съ
повече тия, които ' нематъ, а
съ по малко- тия които иматъ
повече. Това не може да се
търпя. Тая таблица требва да
се ивменй въ бюджетярната
комисия за да се дади въяможность на дребните сАществуваНЙЯ дв живее по лесно.
§ 2 п. 1 Зградите въ които
могатъ да се приютявал» маса
общински служби ги даваме на
дъ| ж-н; тя, я наемаме други ва
нуждите на общината. Това не
отговаря на интереса на об
щината.
§ 2 п. 10 Доходъ отъ об
щинската житна борса. По
правилника на житната борса
се опреде*я какво требва да
платятъ тпя които требва да
прибегнятъ до пооредството на
борсата. Земледелските коопе
рации, които обединявал, 33
кредитни учреждения, внасятъ
споите произведения нъ земледелегеия синдикятъ и не иекятъ
пооредството на борсата. Въ
последствие ние ще искаме въ
ващита на кооперативното дело
да бъдатъ освобождавани отъ
такси и берии тия имепно про
ивводители.
§ 2 6 А — за лововия разсад
нккъ. Варна е лозарски центъръ
Ние сме длъжви да дадемъ
нсичкото си съдействие ва вемледелското произво1стно. Варна
вънъ отъ големите ловарски
предприемачи има маса дребни
ловарски съществувания. Ние
не можемъ да очакваме прихо
ди докато имаме да повдигаме
едно лозарско проивводство. Ние
требва да дядемъ въвможность
на малките съществувания да
искарватъ по лесно прехраната
си. Лововия равсадпикъ требва
да повдигне лозарското проив
водство Ние требва да н^меримъ павари ва ^вносъ на ло
зови пръчки. Такива пквари
можемъ дя намеримъ въ дър
жавата нп работниците и се
ляните Ние требва да влеземъ
въ търговски пръзки съ Съвет
ска Русия. Нашия равсядннкъ
начело съ своя просветенъ рАководитель може да даде усло
вия ва ловярското повдигане на
Варна. Требва да се намерятх
павари. Дългъ се налага да се
съвдядатъ услевия ва развитие
то на нашето проивводство.
Извънред/нъ приходен* бюд
жетъ. § 36 б. А. 9,900,000 лв.
приходъ отъ сключени бюд
жетни упраяснения. Ако това е
тъй защо се събиратъ тия так
си и берии? 8а да има изли
шъци и за да се вздматъ отъ
гърба на трудящи сн. Азъ още
въ началото
ивтъкняхъ, че
бюджетъ, който се сключва съ
ивлишъци е бюджетъ претоввреиъ. Създяденъ бе единъ ваконъ ва облекчение на нуждите
за Прехраната. Тови ваконъ,
макаръ и палеативенъ, вко ние
искаме дя го приложшиъ въ
негогата целость може да об
лекчи молко положението. Ио
политиката която води коми
сарството не отговаря на свое.
то нввначение.
б. Ж. Помощъ за доилражданс
на театчра. За театъра макаръ
съ всичките си слаби разбира
ния азъ мога дя кажа, че ние
хвърляме парите си на »етъра.
Ако е въпроса ва помагане и
благодеяние не остава нищо
друго оевенъ онези, които
иматъ да отворятъ касите си
и д'>

д ДРТТ,

на

грьжданскин

колштетъ суми ва доивграждч
нето на театъра,

Минавамъ къмъ равходиата
часть н* бюджета.
§ 1. Предвиждал» се 3°/0 раз
ходи за посрещане дъдгопете.
§ 2 Личенъ съетавъ, Въ то
ви параграФъ клиеатъ и дълго
вете къмъ длъжностните лица.
Миналата година ние пакъ ги
предвидихме за изплг.щяне но
не ги ивематихме. Предвиждатъ...
се 2б°/0 вя задоволяиане нужди
т е на личния състаиъ Поли
тика по отношение разпреде
лянето на възнагражденията е
такава, че св вядоволя«атъ нуж
дите сямо на висшия персонялъ.
И висшия персоналъ требва да
бъде вадоволенъ но требпа да
се даде съразмерно и на тпя
които дагатъ труда си. Ние н»
обръщаме внимание кои. СА
служащите въ общината. Пие
имаме работници, които требпа
да бъдвтъ вядополени. За да се
вадополятъ негопите нужди не
обходими с ъ минимумъ 4г-.000
лева годишно. Ние требза да
опредеиимъ тоя еквистенцъ
мпнимуиъ.
Кмета кавва какво е няпрявеино. Това е негова длъж
ность да го направи. Наша
длъжность е да каясемъ какво
не сте направили.
Просвещението. За него ще се
изравходватъ 10°/о отъ бюджета.
Т е СА неддетатъчнп дори ва
нуждите па 2 училища. Като
прескочимъ по нататъкъ - - за
училището въ Сесъ-севмесъ. се
давал» около 80.С00 лева.
К.иеша Н Птовъ. Точно кол
кото поиска училищното наотоятелктио.
Авр. Гачсвъ. За Сесъ Севмесъ
нашата община пол*га грижи.
Дадено е колкото училището
е поискало. Това е техна рабо
та. (Пререкания).
Пие се осмеляваме да даваме
помошь на руската гимназия,
когато имами великолепна гим
назия. Ние моясемъ да имъ посочимъ нашето училище.' Т е
требпа да отидятъ твмъ. Ние
считаме, че всека ппмощь дадена на контра революцконррч
е дадена нротинъ бедните. Ние
сме длъжни да дадемъ иа учи
лищното настоятелство толкова
колкото може да иска. Не е
въпросъ какво училище имаме
но е пъпросъ дали съ 6000 лв.
могатъ да се вядоролятъ нуж
дите на нашето училище, г.
Чакъропъ бившия окрАженъ
училищеиъ иненекторъ микавя:
Ние водимъ една политика на
новото време, поколенията да
бъдатъ годни па живота. Но
всички нови начала иъ образо
вателната система
нема да
дядатъ резултати докато учили
щето не влезе пъ яеинота, не
стане плъть оть плътьта иа
трудовия народъ, кръвь отъ
кръвьта на работния народъ.
Когато у ч и л и щ е т о легне
на осноната, нк която аьъ ви
казахъ. Тогава то ще гвиълни
своето предназначение Ние сме
длъжни да дядемъ средетга но
и да искиме дч бъде приложенъ
напълно трудовия
ириищшъ
§ 16. Зя подържан.', общинс
ката библиотека 80,000 лева.
Ако искате да отговаря.иа нуж
дите, ткя сума е недостатъчна.
Требва да сезадополя«»тъ нуж
дите на. кривините Ще треб
ва да се огкрнятъ читалища.
Поради напредналото време
заседанието бе вдигнато зя четвъртъкъ '29 августъ.
Четвъртъкъ 29 ШУ 1929 ».
Авр. Гачсвъ. Обществено здра
ве и енгурность. Тукъ грижи
липсватъ. Предвиждатъ он вя
амбулатории 60,000 лел.а. Какъ
е нъвможно нашите лекари да
св справял, съ нуждите на
гражданите и да ги вадоволяватъ съ 60,000 левя? Т е еж
недостатъчни да се задоволял.
нуждите на едно ветеринарно
отделение. Ние требва да ванавимъ интересите на работни
ците въ екстобойнат» като огрзиичимъ експлотацията която
се въ^тн съ техъ.

Стр. 4
§ 17 п. 5 — 800,000 лева ва
подържане бодницята. Съ изменепие на санитарния ваконъ
държавата прехвърли, всички
тяжести иа общината. Т я . не
се грижи ва болните.
Ние
ще требва да дадемъ повече
кредитъ.
За прекратяване на епидемии
тп се предвиждатъ 6000 лева
Това е една иепредвиддивоеть,
Ние не янаемъ какво ще на
стъпи. Но ние сме длъжни още
огь сега да ввемем-ь мерки.
Т е ие се ввемагь съ 6000 лв.
Вие виждате единъ § за храна
на добитъка 60,000 лева. По
добре би било и по равумно ко
гато съ нашите имоти се раз
порежда
комисарството. То
требва да експлоатира нашите
чмоти и да даде Фуражъ на
онете.
§ 21 буква Б. Помощь ва
пострадалите при ивпълнение
на служебния си дъдгь пожар
никари 5000 лева. Какъ е въз
можно съ 5000 лева да вадоволимъ вредите и загубите, който
може да се нанесътъ огь единъ
пожвръ? Нашъ дъдгъ се нала
га да увеличимъ тови §. Въ
свръвка съ вдравната политика
е и въпроса за Родилния домъ.
Тъй както той е поставенъ
той не задоволява нуждите
щомъ той се позволява да ус
лужва и чужденци, не Варнен
ски граждани. Когато ивлеземъ
вънъ отъ границите вместо
полза принасяме вреда. Надлеж
ния ржкояодитель на вдравната
политика на Варненската общи
на е длъженъ да корегира по
литиката си въ това отношение.
Вместо да му отпущате помощь
тови домъ требва да стане спе
циално отделение къмъ сани
тарното отделение на общината.
Но сега той не отговаря на
нуждите на Варненското грвж
данство и такава политика ние
не можемъ да удобримъ.
Блаютворителностъта Като
наближаваме въ тая область на
социалните грижи ще видиме
пълно бевгрижие. Тукъ не се
върви правилно.
Йо нататъкъ ние срещаме
§ 22 п 4 помощь ва сиропите
лище Надежда 50,000 лв. Може
би това сиропиталище да дава
иавестна помощь на децата си
раци,'но когато училищното на
стоятелство иска да ввеме една
часть отъ това помещение ва
нуждите на децата, то" иска
66,000. То дори не се съгласява
да си плати и гербовите марки.
Какъ е въаможно ние да дава
ме помощь на тоя институт*
щомъ като той води политика
противна на училищното на
стоятелство? Искамъ да кажа
когато ние даваме помощь, и
т е требва да бъдатъ внима
телни.
§ 22 п. 12 помощь на д вото
ва борба съ туберкуловата. Ние
даваме една крайно малка по
мощь отъ 5000 лека, „
§ 22 п. 13 помощь ва д во
Червенъ кръетъ 3000 лева. Ние
Ние ие можемъ да се съглаеимъ съ отпускане помощь ва
това дружество.
§ 22 п. 27 помощь на прию
та „Митроподитъ Симеонъ".
Ние не само требва да двдемъ
помощь но тя требва да бъде
не 6 а 60,000 лева.
Благоустройството. Ние ще
требва да имаме единъ планъ
удобренъ отъ съвета и да го
приложимъ иапълно, а да оставимъ гражданството да съди
дали ние сме изпълнили длъжностьта си. А не както до сега
ставаше — анархистически, бевъ
планъ и само въ центъра на
града. Благоустройството треб
ва да върви паралелно въ цен
търа и въ крайните квартали,
Средствата ще намерите чревъ
прогресивното облагане, като
се определи единъ екзистенцъ •
минимумъ отъ 60,000 дева ва
-сяобождаване. Нищо въ бюд•. уга ие показва грижите, които
ще отдедимъ ва работниците.
Ние ще требва да предвидимъ
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Варненски общински вествввъ
едно отделение което да се
грижи ва вадополяване нуждите
на Варненските работници, ка
то оъберемъ нуждните данни
отъ Фгбричните и други заве
дения. Ние иск*ме да прокара
ме въ бюджета такъвъ отделъ.
Отдгълъ благоустройство, г.
кмета ни кава, че неговата ра
бота е на лице. Това е верпо.
Направиха се бани, построи се
кавино, курортни улици, откри
ха се нови улици. Но къде е
системната политика? Какво е
направило постоянното ирисът
ствие ва задоволяване наеъщ
ните нужди на Варненските
граждани отъ крайните квар
тали? Де >\ водата? Де е кана
лизацията? Като ивключимъ
щастливия центъръ на Варна
ще видимъ, че на други места
нищо не е направено.
Хр. Мирски. Кажете вие как
во ете направили ва крайните
квартали.
Гачевъ. По § 24 се предпиж
датъ 620,000 лева ва благоуст
ройствени цели. До дето"поето
янното приеътстви не излеве
съ единъ строго определенъ
планъ ние считаме, че то ще
води политика такава, че дя за
доволява нуждите на капита
листическата класа.
§ 28. Разни. Тържества и
осветление. Прави впечатление
че когато имаме такина грижи
ние ще требва да устройваме
врелищч на хората. Ние се про
тивопоставяме на този §.
Шяънрсденъ бюджетъ. Тукъ се
васегатъ помощите, които ще
требва да се дадатъ на коопе
ративиите учреждения. Щомъ
ние подържаме кооперативното
дело ние ще требва да го подкрепимъ всестранно. Ние треб
ва да не го спираме въ негово
то развитие. Въ бюджета има
създадени фондове Но тъй както
съ съвдадени т е отнематъ ав
тономиите на общаните. Това
може да се отстрани когато
властьта на общината мине въ
ръцете на работниците и се
ляните.
§ 22 п. 30. Помощь ва съюза
на градовете. Но г. кмета не
ни кава каква цель преследва
този еьгозъ. Ние янаемъ, че
той е оръдие на централната
власть
Следъ всичко това авъ мога
да завърша съ не колко ваключителни прикавки.
Приходната часть се събира
отъ болшинството работници,
селяни и ванаятчии. Разходната
часть се дава на меншестлото,
на капиталистите, а на тия
които творятъ блага не се дава
нищо. Ние ще требва да повдигнемъ съзнанието на масите
къмъ борба. Щомъ този бюд
жетъ не е такъьъ какъвто
требва да бъде, ние го отхиърляие всецедо.

Ст. В. Погговъ
Въпросътъ който ни ванпмава днесъ е въпросъ сер^озенъ,
защото той съставлява базата
на общинската политика ва ц-Ьла една година. За да можемъ
да се проивнесемъ реаленъ лн е
той, дали всички п*ра с ъ реал
ни, безспорно, е нуждно по
сериозно анализиране перо по
перо. Но на първо четене треб
ва да се проивнесемъ по принципъ до КОЛКО политиката иа
пост. приежтетвие е добра Ето
защо, авъ ще се задоволя да
докажа моето мнение отъ прин
ципно становище.
Бюджета е основна сметка
на сумите ва общински нужди
и всички стопански ввициативи.
Бюджетите на Варненската об
щина се увеличаиатъ, Но ни
кога не съ реализиране реално.
Кмета е успелъ да реализира
бюджета еа-во ,6Б°/0 Следовател
но не може да се твърди че
е могъль да покрие нуждите
на варненските граждани. Ко
гато ние съставяме общински
бюджетъ требва да се справимъ
оъ нодатните сили на граждчнит-е н въаъ основа на това да

грвдимъ нишата Финансова по
литика. Само тогава ние ще
можемъ да равчитаме че бюд
жета ще бъде реализирянъ. Нпе
вия«даме такива едни цифри кои ю не съ реални. Тъй както съ
предвидени сумите ще бъдемъ
принудени въ бъдеще да уве
личаваме съ 25 — 30%.
Какви съ основните стимули
за съставянето на единъ бюд
жетъ. Топа съ: ]) Благоустрой
ство. 2) Препитание на граж
дянството и 3) култура. Никой
отъ насъ не може да противо
речи че първата цель е благо
състоянието на . варненското
гражданство. Зи менъ не е
чудно, че тукъ се япявать гру
пи които ивразяватъ противни
мнения по отношение благо
състоянието на Вирна. Азъ не
мога да вервамъ, че ние ще
разрешимъ въпроса съвършенно иачерцятелно. Всеки единъ
представитель наранява стано
вището на своята група защото
той е изпратенъ да прокарва
ивпестна програма. И да препо
ръчва пътищп и средства ва
благоденствието На гражданите.
Т е могат ъ да бждатъ въ ряз
личие съ 'тези'на другите гру
пи. Но когато ги съпоставим-*
ще видимъ кое отъ ньшите
иск*ния е по бдивко до действителностьта и разрешала нуж
дите на настоящия момептъ. Не
обходимо е изкаяване на мисли.
Не моя«емъ да бъдемъ доволни
всички и нема да бждчмъ, но
ние съ стълкновението на мис
ли ще можемъ да дойдемъ до
правилното ряврешеняе на по
степените въпроси.' Тъй схв»-'
щамъ ваъ дейностъта си като
общински "съветникъ.
Нема
нужда авъ да се наложа ва да'
просперира тови грвдъ.
Единственото ' нещо, което
може де. бъде спънка ва пра
вилното раврешение на 'въпро
сите е предварителното имъ
разреди ние. Че . действително
постоянното''присътствие.е има
ло и втзприело политиката на
1*ай, аесотрН, 'на свършените
Факти, е ясно ва всички.'Ние
виждаме редъ мероприятия, кои
то не съ разрешени добре, ве
щото се е бървало. Тукъ се е'
работило по ТЙЯ метода. О.бегвано е да се иска консултеяия-.
та ня компетентни люди. Го
спода общински съветници, ва
да не бъда голоедовень искамъ
да подчертая Факти които най
добре равбирамъ. По отношение
на казиното ще кажа ва да
илюатрирамъ системата на Й11
ассотрИ имало е комисия ва
произвеждане на тива казино.
Всичките протоколи ва разре
шаването на тови ьъпросъ съ
били изоставени. Тогава св в
пренебрегнало ко ле кт и в н о т о
мнение. И въ края на краища
та се изработи едно кавино
подъ диктовката на кмета. То
ви който стои на чело на уп
равлението требва да носи от
говорност ва делата на всички
служби. Не може да се оправ
дава съ отговорностьта ва де
лата на всички служби. Не
може да се оправдава съ отго
ворност ьта на своите подведом
ствени. Същото е и съ баните
и регулацията. Предвиждатт. ее
милиона. Кая^ете ни ва какво
ви съ
необходими.
Требва,
единъ определенъ планъ. Той
ще е полевенъ и на насъ и на
ваеъ. Требва предварително да
се нзкяжемъ но требва да определимъ програмата, че тия
паря ще се изразходватъ вл
градските интереси. Въпроса
ва благоуетрийството на' градазасега строежа на улици. г.
Гачевъ но отношение на ули
ците. За кои улици колко ще
се изрввходва топ» е единъ ФЯнансовъ актъ. Авъ говоря ва
реда по който ще се процедира,
ва да получи града едииъ по
добър1» видъ. Тоя
въпросъ
требпа да бъде решенъ аа да
иидимъ че действително кмета
яма една политика на благоустройване на града. А не да

гласуваме това бевъ да имаме
планъ. Това е даже обидно. За
щото и ние требва да се про
ивнесемъ ва благоустройствена
та политика на кмета.
Друго нещо. Съставяне на
нивилйционенъ планъ на градя.
Въ общината по отношение на
нивелацията е единъ хаусъ.
Какъ е възможно да не сме
приготвили тая нивелвция? Съ
що и по тови въпросъ авъ
смЬтамъ че бюджета е непъленъ. Тр*бва да се побърва съ
ивготвянето, ващото той е една
отъ належащите нужди.
Съставянето на единъ бюд
жетъ требва да бъде съ огледъ
да се облегчатъ плащания на
такси отъ гражданите. Това
требва да бъде цельта. З^емитп съ вято остъръ ножъ. Въ
дяденъ моментъ той може да
бъде полевенъ, но въ другъ мо
ментъ той може да умъртви.
Авъ не могя да се съглася съ
политика която бевогледно пре
поръчва ваемите. Заема ще
требва да се равглежда ва все
ки конкретенъ случай. Същото
е и по отношение на бдагоуст-:
роЙството. Строежа е инициа
тива също,кятп остъръ ножъ.'
Той може л» ъ"д«>де ив»естни
облаги но сжщия той м"я»е Д^
вкара общината въ вгб«тгччване.
Следователно той требва да ее
:
обсъжда.
Другъ въпросъ е политиката
на наемите ни общината. Мене
ми ее струва, че е в-ьвприета
една лоша политика. Общината
гледа иа себе ей като на едно
търговско бюро. И постоянно
увеличава наемите,
По отношение на другия
строежъ, който И8рй»япа една
неотложна нужда свървана съ
хигиената на гражданите —
кланицата Кланицата требва
да се подобри иди да се пост
рои нова, ввщото отъ н*я вависи вдравето на нашия градъ.
Кмета И- Поповъ. Необходи
ми еж 40,000,000 лева.
Ст- В Поповъ. Ние чухме
. въ едно отъ миналите васедания обясненията на постоянно
то приежтетвие ва строежа на
училища Но т е не с ъ убеди
телни. Ако имаме кооперативеиъ строежъ ние требва да го
подържа ме.
\ '
Теви съ перата по които
иск^хъ да се спра, Нека тези
пера, които ви препорАчяхъ да
бъдатъ вписани въ бюджета.
Съ това ние ще раврешимъ
най вопиющите нужди които
никой не щ^' може да отрече.

Ил. Кръстевъ

ложението на Варна. Требва д»
ваинтересовамв най първите х 0 .
ра и да искаме да св ивлоакг
топа. Тоя комитетъ намери че
ивходътъ е въ следното;
Да се приравнятъ найЛ»т.
по ж. п, мрежа Бургавъ-СоФИЯ - западна България съ ти
ив Варна—СОФИЯ-западнаБъд.
гария, по принципа на тари*Но
образуващата линия;
Сесонна и деФеренцйонна п .
рифа съ намалени навла къмварненското пристанище ва ии.
нооъ на върнени храни;
Равширяванв на антрвпоиитната служба, съ доискарванв вапочьатите магавии, съ доотжп.
ии такси ва да се привлекат?
масови чужди стоки и пр.
Това бе вписано въ „ИВАОЯИ.
нието на гражданския комит^гдо министерски»» съветъ. А»бихъ желадъ общинския съвет*
като има на ръце решениатг
на тови граждански комитетъ
който сега е вамрелъ да положи усилия въ това направление
Иначе ние ще останемъ миого
навадъ,
Кмета Н Поповъ. г. Кр«.
тевъ-в много правъ въ мисли
т е си.
Кръстевъ. Авъ съмъ ув4ревче ние ще предиввикаме иаме.
еата на много други Фактори
Въ заключение ще кажа, чг
ние не сме доволни отъ ви»:
ките отдели на бюджета. На
мираме, че бюджета е нереаденъ
и нема да го глвеуваме.

Хр. Мирски.

г. Гачевъ направи едно обоб
щаване като кава, че отъ 5
години буржоазните парии ни
що не еж направили. Авъ мис
ля, че това твърдение е по
грешно въ своята основа, За
щото всичко онова иа коет.
варненските граждани се рад
ватъ — канализация електри
чество и пр. е съвдадено в
миналото именно отъ 6уржо»вните партии. Подхвърли се,
въ крайните квартали мноп
малко е направено. Това н<
отгов.ря на истината. Имало
постоянни присътетвия и съве
ти, които с ъ правили доен
много ва крайните квартал
Ние меж-мъ да констатирам*
че само превъ управлението н.
буржоазните партии с ъ се по
лагали грижи ва крайните квар
тали. Когато тукъ се явявам*
да критикуваме миналата де*>'
ность на общинските съвет;
требва да бъдемъ по обектива
и да привнаемъ васлугите кои
то с ъ дадени макаръ и онаши противници.
Съ дани той подчерта слаби
т е грижи, които комуниетит
превъ своето упраннение е.
полагали. А ва управлението в
вемледелците той кава: управ
лението на дружбашите се ха
рактеривира съ престжпленият!
и разхищенията на общинскиг
средства.
После премина къмъ бюд*в'
та 1929/30 год.
Споредъ закона Функциит
на постоянното присътстнив
на съвета ож строго определен
Намира, че не е билъ уарая
няванъдостатъчевъ
контрол'.
въ всички служби.
благоустройствената полити
ка намира бевсистемна и бев
еФИкасенъ контродъ.
За чиновническия персонал1.
липсва строгооцредеденъ план.
Съ надничарския кредитъ се
злоупотребявало като съ по
хранванй' партявани. Надничв,.
може да има само когато не с.
предвидени некон служби »
общината.
На край длъженъ съмъ „
констатирам* отъ името
общогражданекря бдокъ, че н~
не удобряване политиката ь
днешното пост. присътствие
нема да гласуваме бюджета.

Достатъчно се говори по екеповето на г кмета. Авъ не
искьмъ дя повтарямъ това в да
ви впдържамъ. Щ« ви занимая
съ единъ въпросъ. Той е ва
повдигането на Вчрна въ тър
говско отношение, замирането
на нашето пристанище и какво
е направено по това. Искамъ
да кажа, че. това е въпросъ не
само на гр. Варна, но е и държавенъ въпросъ. Когато го<*оримъ
за благоустройството на града
и търсимъ средствата ва ку
рортното повдигане на Варна,
не може да не търсимъ средетва и ва търговското му повди
гане. Пристанището вамира отъ
деньнадень. На какво се дължи
тов.ч? Верйо е. че има една об
ща крива стопанска, но то се
дължи още и на това, че се
отне траФика на Варна. Ние
виждаме че Бургасъ ее повдига
и засилва. Кикво е направила
общината по този въпросъ. Ще
ни кажа, че превъ 1926 година
се образува единъ общограждаиски кокитетъ съ ц.ль да
ивработи резолюция до Министерството и. да иска да се пов
дигне града. Искаше се да се
приравни трхфика—навлата на
северна България сь южна.
При това ние ще ириплечемъ
най-силнг я търговска
клонъ
П. Парасковъ
СОФИЯ. Тя внася маса стоки. И
когато запнаимъ СОФИЯ, но тови,
Господа общ. съветници, пр
начинъ ние ще повдигнемъ по внавамъ откровенно и чист
сърдечио, че у насъ коренен
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Стр. 5

'•^бикновенно ••' оная
Стояновъ ивнесе направеното ботното население не може да • кувайки управлението на Дем. ки н*ма — има ги,и то пове
^„^«йохйатноеть и ;ЛОЙочаква никакво подоарение на сюворг хрптикуватъ своитгъ пар че отъ колкото се посочиха.
1 я»'.представителят* на отъ т*хъ.
на условията въ които жив*е. тии, хулейки наоъ хулятъ и се Важното,е че се е управлява
И ваключавайк
; > Нервите групировки, коигки, той кава;
ло съ система, целесъобразно
За
2 «врят* хубави красиви
<-,ада
^ а може
ш и м о да
д е раачпта
и в и ч ш а на
и апои о - бе см и своите приятели и пар
Д
.ай* и' добре аргумннтира.
окато управлението на об- добрение то ще тр*бва да даде тиите си. Д споредъ менъ т е и най важното — напълно ре
тр*бва да се гордеятъ съ об зултатно. Г н ъ Мирски твърди,
"-д-услЬйатъ всякога да' щината е въ ръцет* н а бур- управлението въ ръцет* на ра
щинското д*ло създадено отъ че имало чакълъ нЪкъде раз!,в4тлятъая 'Ориентиратгъ . жоавнит* партии до тогава ра ботницит* и селянит*.
1923 год. до сега. За да бжде сипанъ, разволенъ, пренасянъ
'ашйо^о. всички, въпроси,
Речьта иа..кмета Н. Поповъ по бюджето
еще по смешно положението, билъ чакълъ отъ една улица
' ^ слягатъ тукъ аа ряв
би тр*бвало и азъ да почна за друга, имало разхвърлени
проекта за 1829/1930 год
,^«Обаче, о> прййкърбие ,
да
хуля това управление, ма бурдюри и др. дребни, напъл
** да констатирамъ, че н*.
Дабатите по първото четене блокъ, който -въ това отноше" каръ да нося отговорности за но естествени работи. Още
пон*кога на бюджетопроекта се приклю- ние се бои да не бъде нвд1Ь ораторит*
малко търпение и ни единъ
й4«й?и^ своят* *; съдържа- чиха на 30 септември, следъ минатъ отъ предидущит*. Но него ведно съ другарите си и бурдюръ не ще има ненуженъ.
Д Сговоръ. Струва ми се, че
!|*«чи^еъ; равни, отвлечени като почти всички опозициони голословно е твърдението че
се отива до непростена само Всичко по редъгь си. Те еж
^0 далечъ отъ практиката общински съветници говориха презъ изтеклите 2'/8 год. кмет забрава !
готови и чакатъ времето си за
«т>, д». партизанствуватъ. и то некой отъ тЪхъ по 2—3 ството се грижело само за
да се нвредътъ.
По
въ
що
се
състоятъ
крити. • , ' , ; • •
^ о | » ' о й й и к ъ диоцнп- Д Н И .
центъра, а не и за крайните
Нкмало икономия въ разхо
'<м«ь -и4;л'оя'ленъ'. ще бъда: Общин. политика водена отъ квартали. Въ сжщностъ нтоха китп, имъ?
1
При дебатит* по бюджета дит*. Това пъкъ твърдение
^и^твровеиъ.'-'. >.••. •.'•> -., -.около,2 /, год. биде разкри
повече не се е правило въ пнъхъ!
ш»т»тВнриа макаръ и обед- тичувана а сдшцо^ и предста- Хр. Мирски доказа съ факти. тр*бва да се говори по прин- съвсемъ не се подкрепи съ
ципъ.за извършеното и пред нищо. Напротивъ, икономията
.продължава да остава вения за 1929/1930 год. бюд- че най малко е направено за
виденото въ бюджето проекта.
,*е,ввцата на Черно море". жетопроектъ. Очертаха се две т *хъ презъ времето когато Азъ не чухъ отъ ораторите е характеренъ белегь на на
шето управление и нито единъ
„що ивпълнявайки строго гледища: едното на трудовата ; комуната и.цоужбзшите имаха некой да намери нещо отъ из
фактъ на разточителность и
;
^йвУ^ункцип <м- които група, другата, на опозициони* общината. Яко е въпросъ за вършеното до- сега въ града разпуснатост ь не се посочи. Да
обрани отъ нашит*, ивби- блокъ. Първото р радикално и разпалени м*ста на бездомни- за неуместно, не чухъ сжщо създадешъ въ 27з Г°Д" толко
(йЯЯвлимъ; че на въпроси- то зас*га не само нашата и на ци, раздавани еж отъ всички да се твърди нещо противъ ва общински сгреди, толкова
уо»вни-8а-;разрешаване не Демокр. Сговоръ общ. поли- партии отъ 50 год. наевмъ и предвидените въ бюджетопро пътища, толкова работа на
Й-.д^се гледа. презъ пар- тика, а общо далото на „бур- то системно, а не както друж- екта мероприятия или да се • гражданите, това свидетелст
||«я очила, вито пъкъ да ж-азчята", което за тая група башите правеха това. Но за посочи н о в о , непредвидено вува за системно и икономично
щ»мв-:еграсти"; й*'; амбиции нищо не струвало. Язъ ^е ше благоустройството и поминъка тамъ. Тогава за каква разлика управление.;
|0вявиратъ надъ разума, а отговарямъ на .тая критика,', на крайнит* квартали презъ между нашите разбирания и
Много се демагогствува съ
датогсигвиимание да съср*- едно защото н*ма полза отъ изминалит* 2 1 / 3 год. се е ра- ония на буржуазната опозиция
щъ еа дирижиране одуяе- певтарянето на единъ и същи ботило много: те получиха елт може да се говори ? Спори се надничарстя въпросъ. Но Г-да
съветници той заслужава по[^ това, стопанство по на- спорове и друго;' зашото аргу- тическо осветление, водопроводни само за цифрите — предвиде
^ияъвъ, 'щото да двдемъ ментираната речь на Хр. Мир мрежи и пжтища (шосета и ното въ бюджетопроекта за сериозно разискване. Надничарството наистина е една хро
йжнооть-ва ясивотъ' на на- ски, въ което той очерта кол- .тротоари). Първата работа ко- в с и ч к и почти мероприятия
ническа болесть за нашит*
[традъ" «^удовлетворението ... ко е било лошо.на д*ло уп- „ гато презъ 1927 год. поехъ било малко и се иска да се общини. Твърдението, че ние
вговйт*?:реални- и социални равнението на комуната и га кметството беше ,да дадемъ увеличи. На първо место, това сме държали йного надничари
Л.1 (>Ло'.пРА0^Р.им'ь; благо- дружбашит*, ме освобон^дава на памуч. кварталъ електрич. еж въпроси за бюджетарната е неверно и опозицията не го
ряаието.му, да .намеримъ отъ тая грижа. Н а речьта на осветление и да направимъ. комисия и за съвета но при подкрепи. Азъ бихъ могълъ.
[егиТеа бблегчаване нужди- г н ъ Стамболиевъ I още по- шосето, което води отъ пазаря второто четене на бюджета. да посоча при др. управления
[ условията ори който жй- : малцо има нужда д а о т г о в а - , до самия край на града презъ Цифрите се лесно поправятъ .. кекъ за надничари еж били
Лбтол*мата часть;отъ вар- . рямъ по с ъ щ и т е съображения. най-бедни кватрали. Въ тоя п. стига да има доходи и ние ще безмилостно пръскани пари. И
приемемъ всеко реално увели Хр. Мирски, който тукъ гово
вото * гражданство. И само ; и още зашото не съдържвше отговарямъ и на опозиц. блокъ
и повече на него, защото той чение. Но тъкмо въ приходите ри по наднич. въпросъ, е плаДействувайки, ние можемъ 'нещо особено. •
Искамъ само да подчертая се състои отъ управляющи е работата. Комуната е после тилъ добъръ донъкъ, като
($,деаъ;.доле8ни на д*лото и
неверностьта . иа некои факти партии,- които тр*бва да дър- дователна, тя сочи отъ где да председателъ на тричл. коми
ш'предъ'съвестьта ей.'
се взематъ и като иска увели- .
6!:0рйнцапъ*;;ние; се '• сол ида ••подчертани отъ ораторите на. жатъ см*тка за направеното чението пя разходите сочи сия следъ 9 юний 1923 година.
,.крайната левица,
и
за
възможностите.
Само
троИзлишно е да цитирамъ имена
4р«мв?е* ^представения о т ъ
I. По въпроса за старипт за- тоарни пжтеки сме направили кожата на буржуазията, която но куриозното е, че ако презъ
мишото прирътствие бюдиска да бжде смъкната за да
^д^ча^аааавваме, си.,, .пра-. плати ораторите се сърдятъ, около 14 кл. и почти. по всички се покриятъ разходит*. Разби двегодишното управление е
че не сме ги още платили. Но по-важни улици и така кваримало надничари, повечето отъ
ода ^ажемъ своето мнение
ра се, че това е демагогия, за
йкй" негойй' парагряФЙ й т е най-малко йматъ право,,за- талит* се свързаха съ шоси- щото преди всичко Варненска- техъ еж били отъ партиите на
.щото техните.,, управления — .раните пътища.
опозиционния блокъ, които въ
Йй;!р|)И-' второто четене,-;
комунистическото и дружбащВъ центъра се работи поре- тъ „буржуязия" и безъ това е разни времена еж били въ ко
Ь трсонала. Предвидената.'
' кото — оставиха тия батаци. че, зящото тей, е за всички останала вече безъ кожа. Но алиция следъ преврата съ Д,
|.«»>мплатя не чиновници
' Кметството отъ като азъ стоя граждзни: тамъ е стопанския комуната стои на своята логи- * сговоръ. Въ джоба ми еж до
»|»дничарски възнягражде
на чело отъ подобни стари ба- живото и за търговеца и за ка — повече разходи и повече говорите съ тия партии, *•*
1 «Мир1ме?гол4ма й споредъ '
прихсди отъ ,буржуазията". които тия партии ст поставивто мвенрй;тя. тр*бва да се таци не може да си отвори работника. Но града се благо- Другите партии изпаднаха не
ли като условия за да дойдатъ
очит*. При все това отъ (Зава устройва хармонично. Улиците
И№до. нейния мишшуйъ,
Миладиновскл, само въ непростена демагогия, - въ каалниията имено да иматъ
рените неизплатени около 3 ми Македонска.
ш йтд.ое,,, достигне , когато
лиона лева заплати то изплати Нишка, • Пазарската, нима не ами и въ смешно положение: пай въ надничарите I Но да осоЦината''ое. настанятъ : ин>:
около 2 и остатъка ще се из прорезватъ ц^лия градъ и не като искатъ увеличението на тавимъ тоя въпросъ, съ него се
«гштйи| овитни, честни, до
плати презъ текущата година свързватъ ли крайнит* квгр- разходния бюджетъ на стоти демагогствува несполучливо и
Местни чиновници,
бевъ
ци милиони, същевременно ис нелоялно. Нчдничари се наено нека подчертая, че наистина тали съ центъра и краищата
«ш V* *г*хната ' партийна" ; това еж батаци, з^ уреждането на грядо? Нима тия улици ие катъ,намалението на таксит* матъ отъ съответнит* отделе
и К:ички облози. И по тоя на^лежнреть,; ^ г •,,•;..; ,>у •
на които требваше колосални еж за работника, за колари, чинъ т* см*татъ да направятъ ния за физически, черни ра
боти и като изключение за чи
проаерки,
оформяване
на
надза
ЛОЗРРИТ*,
завсички
гр!?ж^Шет^ойстврто. Тукъ * не
б ю ш е т а по реаленъ!
новническа времена работа, или
•гилага"сйстемно'сть'* и •' пла- нични листове, \ проверка на дани? Дми не е. ли сжшо и
продължителни, ио непредви
|*РДОет;ь.-г.Технячеоката ди-. , ц»ли .купища авансови разпи- ^иачението на подготвените за
Т-да съветници,
дени въ бюджета.
Чва тръ-бвв "да упражни по ' ски пр. За некои ведомства шосиране улици, които водятъ
Умереностьта и положителивевъ коитро^-Ь върху пред-' проверката още не може да за старата гара, за казарме
Г-да съветници,
ностьта
въ разискванията' еж
ната
фурна
и
пр
и
пр.
Жалко
и
8?*1и?*т9 ?т. / „ . - •-,-..-:- се приключи, макаръ ,да рабо- е че и отъ опозиционния блокъ необходими за интересите на
Щ е премина бързо на не
Шртв6то~' Тр*бва да "Се• тиха съ месеци специални чи некои се сърлятъ за хубавите града и за реномето на управ- кои отделни факти, засегнати
новници.
Това
еж.
бакии,
оста"*****' »« бедгшй.» притежатели
интонирани улици, съ които ляющите» партии. Така крити отъ целата опозиция.
(№Щ~-' уЧрплатни, , лозрми ,нали отъ 1919—,1923 год.
се
. засилва и летовното ни ките биха били интересни и
1. За разнитп такси — вода,
2. Крайната лебица- кевед"М 14 н&саждане поне на
стопанство.
Нека се знае оше полезни А се говори.все още каналъ, електричество и пр.
нажъ
приказва
ра
развитието
'«р». Дц се съвдадатъ бюра
веднажъ. че разноските за презъ изборните настроения, Твърди се, че били много теж
•\9»»рови работници и да се на общинското землед. стопан
китоиа се плащатъ отъ стопа които до сега требваше да у- ки за беднотията. Преди всич
риятъ' курсоУ ва подготовка ство и укорява 'кметството че ните на имотит* по китониря- гаснатъ и да сторятъ м*сто на ко, т * еж определени отъ
г!*Щвт*; да се. построи ви-. не обработза само, а даса подъ ните улици чрезъ ежеголенъ здравия разумъ и на преда- всички буржуазни партии съв
наемъ общинските земи Обви
ность къмъ общиг* интереси. местно и то още преди 3 - 4
ек» йвба. Нашия лозовъ рая
некието поне "за» моето кмету- по 10 лв на кв. м. сбпогъ! Съ
№ % * б в а ' да. бжде ;иомо*
Засегнаха се отделни меро год, поради което неуместно
малки
разходи
създаваме
разваие е неоснователно, защото
|^ : Ииотитутъ на варнен. общината има• отъ около 5500 кошни улици. Щ е се помжчимъ приятия — за техъ нещо по- обвиняватъ ораторит* само
""'* йе'ва г6л*ми пйчалбй. .пек земи само около 3500 Да направимъ такива всички после. По общи бележки еж демокр. сговоръ или сегашно
^Шщкрното'- отд*леняе. годни за обработване и отъ главни артерии и така да следиит*:
то и вчерашното пост. при•ц,!;'.-» ,,уч.,,съ8дпдятъ .още . г Ь к ъ около 2000-дек общината създадемъ условия за едно
1. Н*мвло система въ управ ежтетвие. Но не е верно и
^!А«>,,.еъ»д.
^'•торйУ; >Ле варовия ' пер- *: обработва - наго ниви и зе
•
твърдението, защото бедниг*
* ™ о и редовно отебусно лението и
еж освободени отъ водно, ка
№** ''рейчд.да.се .. попълни. ленчук. градини. Остатъка се движение, което е много важ2 Нямало икономия.
нално и см*тно право. Всички
Ш№*№.: Т я ' . е гол*ма;
Единъ
стъ
ораторит*
дори
' нземъ само-за- но-за целия градъ. •
^^«*{ще*-е: до ; 40 тона отдаза подъ
каза, че именно по тия 2 по бедни семейства отъ I катего
Да
дойдемъ
специално
на
щото е разпокъсанъ и ,не из- критикитп на буржуязната опо ложения си отличава управле рия не плащатъ тия такси, т *
.'й»»Ща.-120,ли.га ва пре
носенъ за адно общо стопа- зиция. Но тя кого критикува? нието иа Дем. сговоръ отъ др. еж н*колко хиляди! Облекче
е* ^;^? 1 е ?,™ Да" се удвои.
,
т
' *6гато%еъ общи усилия ниевгне. Независимо отъ това, Не участвуваха ли всички тия партии. А другъ добави още ние има и зз ония отъ 11 ка
има маса граждани, които иматъ пъртини въ управлението на едно отличие — честность въ тегория. Списъците еж съста
^>^^а\у^ е л и ч р,дгъ, рентвотъ земя
да изкаратъ общината отъ 1923 г.._насоиъ? управлението. Разбира се, че вени отъ комисии съ участието
->Л' г^1?*.,!»» обнцйнскит* имо- нужда
прехраната
си заи""общината
на всички политически групи.
«ож^мъ' ^ да- г- обдегчимъ требва да имъ 'я даде подъ Т* иматъ д*лъ въ активътъ и ораторит* изпущатъотъ предъ Да*се говори че тежината се
видъ, че Дгм. сговоръ управ
пасивътъ.
Въ
джобовете
ми
^< И-?,«»еети на.гражда- наемъ. Т е я СБЯТЪ СЪ боста
еж договорите за козлиционит* ляваше ведно съ техните пар носи отъ бедните това е го»,., г а " й Ще се сбъднатъ ни. мамули, люцерна и пр.
лема несправедливость. Корек
ти и!"
^"•**Ийте мечти на покой
Така се*създава поминъкъ съ сжщиг* партии управления.
ции могагь да ствнатъ въ так
А
л
пъкъ
твърдя,
че
съ
поА
й^е *А°. Кодови и Кр, Мир на землед*лци.и скотовъдци, До вчора управлявахме с ъ пар гол*ма системность пъ общин. сите, но въ тоя бюджетъ не,
тията
на
Хр.
Мирски
и
съ
оная
' риите й-дбщиисвит* на- насърдчава се и млекгретвото,
ни управление до сега не е защото е вече късно и всеко
И*»'в.п,}кдиватъ ие : о т ъ развитието на ксето е отъ т о - на либералите. Въ управле и МЕЛО. Резултатите еж на ли съществено изменение ще занието
б*ха
демократите
и
при
4»нстя0 г ^| в 0 « т ъ ' дОХОдИТ-}5 л*мо значение не само за
медли облагането и събирането
здравето на гражданството, П- Стояновъ, бехз и либерали це — те не биха настъпили на приходит* и защото по
/ 5 |юнските имоти.
п.^и
недобреоргоннзирана
рате
съ
пом.
кметъ,
също
ортакъ
ами и за развитието иа л*тобеше и радикалната партия. ботв. Идеалното неможе да се • сжществующето облагане т. г.
^Стоямовъ
вече таксите се събиратъ.
3^ За краиттп, квартали пле- Комуната е била въ опозиция, постигне, дупата е за човеш Имало градове които не съби
^"^ВУ^-критивит* на г.
кото
м
при
услоеията
при
кои
^ а . които* последнря иа- пира непрестанно трудовата тя би могла да критикува, но то общинит* има да работятъ рали такси — въ Европа, за
| , Иа Д*лата на комунисти- ?рупа също, землед*лскота демократи, либерали, радикали и и да се развиватъ. Не че греш щото имали големи доходи
» ,а Управа превъ 1921 год. Д о б а в я м ъ и ' опозиционния групата Ст. Поповъ - крити
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Варненски общински вествакъ

ботим* за,него,и сме ,готи
отъ общински имоти. Така е виятъ големъ активъ е по* нало незасегнато, тъй .разно то бихъ искалъ да каша още ,да засилимъ още нашата
нещо.
но
ще
съкратя,
защото
стигнатъ съ редовните общин образна е била дейностьта на
но Варна н%ма тия доходи.
2. Игра съ цифри. Бюджета ски средства. Само за казино кметството подъ мое предсе; времето напредна и срока на ность. Но-дайте ни ржката!
е реализиранъ съ излишекъ, ко то и новите бани имаме единъ дателство. Въ културно про извънредната сесия изтича та подкрепете ни, оставете изб
ето е признакъ за добро бюд малъкъ заемъ отъ попул. б-ка светно отношение е работено зи вечерь.
нигЬ настроения. Здруж|
Г-дас-.„ г.тници,
жетно упражнение. Но едни — 5 мил. лева. Когато въ ми много, за лозарството, дървовсичко
ще сторимъ и гр|
Града ни има нужда >ть
отъ ораторите казаха че из налото почти всички меропри делството, за скотовъдството
ни
по
скоро
ще напреднел
лишека билъ книженъ, други, ятия по-крупни ежвтршенисъ — за всички е работено. Виж нашите общи усили:-. :.иа ра
те
днесъ
Лозовия
разсадникъ
че излишека билъ признакъ заеми — и за канализация и
за не точенъ бюджетъ и пр. за вода и за електрич. освет какъ е уреденъ. Огъ -скотоИзлишека въ сжщность е раз ление. Не само това: единъ въдния фондъ, който беше
ликата между събраното и по отъ заемите е въ чужда валу мъртавъ, се създаде и специ
харченото й е много понятно та — оня отъ 1907 год. Още ална образцова сграда. Устрои
неще: по всички заеми еж за ха се курсове по лозарство и Разтящия интересъ въ Германия къмъ В ри
значението му.
лагани общински приходи и то дърводелство, изложба и пр.
еккя курортъ. - В. „Шлвзише-Цаитунгъ" <
Комисарството посочвало пе
така щедро, че ни единъ при- Вижте библиотеката и двете
СО абонати въ Варна.
чалби отъ храдинитгь и за това
мнозина отъ ораторите се сър- ходъ не е останалъ не зало- читални — те еж гордость за
Варна крачи напредъ, макаръ и съ не толкова б»
дятъ, тъй като комисарството женъ 1 Презъ изтеклите 2 год. града ни. Обиколете ул. Канемало за задача да трупа отъ само общински сгради еж по налска и вижте какъ града е темао, както би св желало въ интереса на града .и,Българ|
зеленчуковите градини печал строени и се строятъ повече опезпеченъ противъ наводне Предстои още доста, щото Варна да бддв издигната на
би за общината. Върху цельта отъ 10 ; канализацията, водо нията. Големата кокарженска, сотата па единъ световенъ курортъ, който по своя пра
не споря, но тука има игра съ провода и електрическото ос битонирана стена говори сама м прехрана предлага всички ония удобства, които •' пре*
цифрите, съдържанието на ко ветление се дсвършватъ; съ -повече за грижите ни за це
ито не се иска да се разбере. десятки улици се шосиратъ и лия градъ и особено за къ вятъ условията за задържането на чужденците.
Преди всичко требва да бждатъ премахнати. всички 0]
Преди всичко всеко стопан павиратъ, бурдюри се поста- щите на бедните сжществуство требва да ое помъчи да вятъ и др. разходи редовно се вания.
наредби ва паспорти и виза, които и тави година довец
си направи свои резерви, съ извършватъ. Като изплащаме
8. Говори се за безработицата,
некои чужденци до отчаяние. Тези затрудняващи и ок,
които да се подобрява и да и стари заплати, текущите пла Но и за тукъ повече отъ насъ
формалности
парализиратъ до известна отепень делата п|
щаме
съвсемъ
редовно.
И
всич
покрива .евентуални загуби.
никой не е сторилъ. Ето тре-^
Иначе то е осъдено на без ко отъ редовните приходи. та година кекъ сполучливо* паганда Това требва най- пооле надлежните власти въ В
действие и смърть. На се ли Ние, пост. приежтетвие, знаемъ комбинираме благоустройстве гария да равбератъ, щомъ искатъ да ратуватъ за напредзнае това? Комисарството треб колко тревоги, колко нрввстве- • ното дело на града съ отстра и развитието на своята страна.
ва да ;има подобни .резерви,. ни мжки сме преживели за тия нението на безработицата.
Вярна действува съ своята природа, оъ своето ояъ!
отъ малките печалби при до- успехи. Ще си позволя да ка-. Чрезъобщйнските мероприя
л
еъ
своята вода. Белиятъ градъ на тъмносинкавото и>
жа
че
еж
правени
.героични
бри'години. На второ место,
тия - улици, сгради и пр,,
въпросната печалба не е ос- усилия. Место е да се спра и както и частните постройки, който е разположенъ въ разкошна зеленина, е една оимфо:
венъ евентуалния наемъ на на фондовите марки за до канали, вадопроводи, поправки въ велено, бело и синьо. Варна примамва и привлича.
градините, който общината би вършването на общ. театъръ. и пр., предизвикани еж отва плввътъ на чужденци расте, понеже Варна предлага въ
могла да получи ако необра- Събрани еж надъ 2 мил. лв^ и рянето на улиците, се създаде
ботваше градините. Интерес-, това се дължи на-напрегната работа за всички работници, билие воичко онова, отъ което вавиои здравето на чов'
Всички ТРЯ разкошни предуслевия дадоха поводъ, Щ|
но,,е че едни и.сжщи оратори до максимумъ енергия. Не вед колапи, дюлгери и за много
използуватъ последното обяс нажъ съмъ понасялъ големи еснафски и търговски помина- и Свлевкиягь веотникъ въ Бреслау — Германия, да ур/
нение за да доказватъ че не горчивини по тоя поводъ. ВЬр- ци: тухлари, келари. дограмад- една ековурзгя до Варна за свои абонати, за която се о
мало печалба, а при другъ слу вамъ, че и тоя общ. съветъ жии, железари и пр. и пр.
чай ни укоряватъ че отъ гра ».ще ме подкрепи въ това дело, Чрезъ грижите за развитието ввха веднага СО ч<ловека отъ ржководящата среда на об]
дините общината правяла пе за да се довърши театъра.'Раз на летовището ни се създаде ството въ германската провинция — Силезия. Това е п!
чалби!
бира се че ще требва да се големъ 'тюминъкъ »на много вото групово пътуване отъ Германия ва Варна, което
И много бюджетни пера били
дойде до единъ големъ заемъ граждани. Търговията запад бъде отъ големо вначвние за града. Отъ впечатленията, ко!
предметъ; ца „игри съ цифри."
съ който да се уредятъ и ста на и правъ е общински съвет тия посетители тукъ ще възприематъ, ще зависи, щото
За вестника било похарчено рите и да се отпочне една още никъ като настоява да се из ната година Варна да бъде посетена не отъ 60, а отъ
стотици хиляди лева, когато по усилена работа. Вода, ка действува нещо отъ правител германци.
въ сжщность разходното перо нализация, електричество, шо- ството за подпомагането й.
Екскурзиантите пристигатъ на 28 авгуотъ въ В(
е и за всички печатани канце- сировки, скотобойни и пр. — Язъ като кметъ непрестанно
лярски формуляри, обявления всичко това требва въ нъкол- говоря и пиша за да убедя по Дунава презъ Русе. Крои се сащо така една къса
" А й пр. За. вестника не еж по- ко години да стане ако иска меродавните фактори че пов ходка до Цариградъ, за която -морокия оговоръ и параход
.9*~Лврчени.,нито 60 хиляди лева. * ме града ни да се благоустрои дигането на Взр^а въ стопан то д во обещаха овоето съдействие
и да заеме местото си като ско отношение требва да бж
3. Общ. съветникъ Ст.йоповъ
твърди че се е работило безъ летовище. Заемите разхвър- де държавенъ въпросъ. Рабо
планове и безъ да се вземи лятъ разходите на много по тено е много. Когато презъ
,
мнението на компетентните ли коления.
1927 годъ бехъ въ Прага про
ца. Това е съвсемъ не верно
5. За чистотата на »ряДя. учваха оня въпросъ — за
при Варненската Градска Община.
— напротивъ, компетентноста За Бога, кога нашия грапъ е свободната зона и. за органи
никога не е била тъй зачитана билъ съ по-добра чистителна зирането на съобщителните
и защищавана както презъ из служба? Наша .черта си е да между двете държави средства
теклите • две години. Немало се коримъ. Чужденците тъй по Дунава. Работено е много
нивилационенъ планъ на гра ласкаво говорятъ за чистотата, за въвеждането на тарифи по
За' да се улесни гражданството и аа
да. Разбира се че тавъвъ а ние не я харесваме. Разхо превоза на стоките за да мо
въ кратко време не може да дите за това дело еж удвоени же той да се насочи презъ могатъ всички бедни и богати, да получа|
се извърши, ако презъ изтек и резултата е отличенъ и то Варна. Но въпросите еж слож
лите 50,•; години не е напра- не само въ центъра на града, ни, интересите еж преплетени
венъ. Но не е останало много ами по целия, градъ. Разбира и не тъй лесно държавата
за довършване и на скоро ще се, че идеалното не може да иска да ги разреши. Г нъ сзчаще, правятъ се следните отстжш
се довърши. Не харесва г. По- го имаме до кето не ще имаме Кръстевъ ме подканва да по утвърдени отъ общинския съветъ:
повъ казиното и се сърди где павирани улици и -дгкато са веда гражданството по тоя го
то не сме строили по конкурс мите граждани не престанвтъ лемъ въпросъ. Готовъ съмъ,
1) На всички граждани съ доходъ
ния проектъ. Но тоя проектъ да хвърлятъ по улиците дине стига той и другарите му общ.
60,000 лева годишно ще се даватъ в.
»^ искаше 20 мил. лв.; които не ни кори, умрели кокоДки и съветници, отъ блока да преV/"' може Варна да намери и по кучета и пр. и пр. Важното е, станатъ да говорятъ и рабс- лища до 400 кгр. вместо до ^00, кв1
харчи. Мисля, че сполучливо че чистителното дело върви тятъ съ предизборно настрое
разрешихме задачата, като
по- •напредъ и дава резултати. ние, което ги кара да не се беше до сега;
•троихме* казино за 2 1 /, мил. Обшината вече има и свои, явяватъ по общинска работа
2) На веички граждани съ доходъ ва]
у
лв., което въ 3 год. само ще удобни, закрити, за тая цели въ комисиите, назначавани отъ
кмета !! Я на г-на Стамболиева, 60,000 лева годишно ще се отпущатъ
се изплати. Ние строимъ не коли.
само отъ любовъ къмъ искуст6. Пожарното дпло кого е който даже ме подканва къмъ сега до 200 кгр.. като ще имъ се издава1
вото, а целесъобразно. Нека било въ по-добро състояние. работене по тоя големъ въп
други кметове направятъ ка Вижте конете и колата му, росъ, ще отговоря и нему, ка домякински карти само за сведение, бе\
зино за 50 мил. лв.
вижте всичките му съоръже то народ, предстевитель и на
4. Бюджетитгъ ставали все пония, — всичко е въ редъ. другарите му сжщо такива да даватъ сметка за дохода си и размера
голпми и поюлпми Преди всичМиналата година започна мо отъ Варна предстои даже да
8) На всички кафеджии, сладкари,
ко, ако се прави'сравнение съ дернизирането му чрезъ до иматъ грижата. Бихъ го посъветвалъ
да
остави
големата
ония отъ преди войните въ ставката на една автомобилна
вачи и Г1>. еснафи, които си служатъ
стари пари, това не е верно. помпа, която веднага се явява политика и да се отдаде на
Но и нуждите нарастнаха. Вер- при всеки пожаръ. Тя изигра реално и близкото до неговия дървени въглища, ще имъ се отпущ»
но е че отъ 2 год. бюджетите и хубава роля за поливането градъ, който го е избралъ. такива до 2,000 (две хиляди) кгр.
се реализиратъ повече, но безъ на улиците. Пожарникарите се Когато презъ 1925 гол. се уч
За улеснение на публиката издаван
увеличаването " на таксите и вербуватъ вънъ отъ партизан реди отъ нар. събр". фонда за
налозите. Всичко се дължи на ските среди, все млади хора, водоснабдяването на общини
редовното събиране на прихо войници, снабдяватъ се редов те отъ общинския налогъ всич на картите и плащането ще ставатъ осве
дите и увеличението на дохо но съ. зимно и летно облекло. ки софиянци народни предста въ канцеларията, още и въ самия скла
дите отъ общинските имоти и Вижте новото пожарно здание вители — ЛЪЕИ И десни си
предприятия, Лко градътъ ще — първо въ България. Следъ подадоха ржкз и извсюя»ха направо, като едновременно ще се полу
требва да се благоустрои, да неколко време ще бжде от за софийския водопроводъ 80% ватъ и въглищата.
има добре уредено учеб. дело, крито и тогава гражданството отъ сумите за всички год. го
санитарна служба, улици и пр.,, ще се убеди че пожарното 1928 гол. — около 400 мил.
Наредено е да се правятъ най-голе
требва да се даде и средства дело на града е добре орга лв. съ 472% лихва. За нашите
за това. Язъ и другъ пжть, низирано- •
избраници обаче, които изле- улоснения за да не се бави публиката п
'
съмъ казвалъ, че съ охкане
7. Излишно е да се спирамъ зоха отъ трудовия блокъ тия вземане на въглищата.
по изгубеното нищо не ще се на др. отделни дела и въпро ежедневни въпроси еж дребни
Цената за всички е лева 250 за кгр]
постигне.
си — повечето еж осветлявани и се губятъ предъ големата
Въ миналото е направено неколко пжти. Искамъ да проблема за социалната рево
много за града и то съ помощп подчертая че нито една об- люция, която повече ги зани
на заеми. Характерното е за ласть отъ общинското ни дело мава.
нашето управление, че него- презъ изтеклите 2 год. не оста
Има много въпроси, по коиПечатница на Добри Тодоровъ — Зарна
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