Год. V.

Брой 15.

Варпа, 26 Мартъ 1921 г.

Издава Варненската Окръжна Постоянна Комисия
ИЗЛИЗА ТРИ ПъТИ ВЪ МеСЕЦА.
Абонаментъ 20 лева годишно.
Всичко що се отнася до вестника да се изпраща
до Постоянната Комисия — Варна.

ОТЧЕТЪ
отъ Председателя на Окръжната Постоян.
КОМИСИЯ.
I. редовна сесия отъ 10 избирателенъ периодъ 1920 г.
(Продължение отъ мналия брой),

3).

РеШЕНИЕ 11: Разреши се
РеШЕНИЕ 5: Оставяне
безъ последствие молбата за 3 дни отпускъ на окр. с-къ
образуване Гюнъ-Догдувска К Георгиевъ.
община.
РеШЕНИЕ 12: Молбата на
РеШЕНИЕ 6: Оставяне Г. Станевъ за отпускане по
безъ последствие отцепва мощь да се изпрати въ пронето на с. с. Хаджа-кьой, Де- шетарната комисия.
нисъ-кьой и Челеби-кьой отъ
РеШЕНИЕ 13: Заседание
Беленската и присъединява то се отложи по случай праз
нето имъ къмъ Арнаутлар- ника Независимостьтана Бъл
ската община, понеже тия гария и възшествието на
села при референдума съ се престола на Н. В. Царя.
изказали противъ отцепва
нето.
РеШЕНИЕ 14: Разреши се
3 дни отпускъ на окр. с-къ
РеШЕНИЕ 7: Разглеждане Недю Вълевъ.
молбите на Девненска общи
РеШЕНИЕ 15: По капти
на за сливане съ РЪка-Девненска; отцепване на с. Кут ране водата отъ чешмата на
лубей отъ Девненската об с. Аджемлеръ при 11 км. на
щина и образуване самостоя шосето Варна—Добричъ се
телна и присъединяване на назначи комисия отъ окр.
река-Девня къмъ варненска с-ци: Златанъ Бръчковъ, Ив.
околия. Разреши се 1) на с. Терзиевъ, Ганчо Миховъ, еКутлу-бей да се отцепн отъ динъ представители. на Адсъстава на девненската об жемлерската община, единъ
щина и да образува само отъ помощниците на Вар
стоятелна Кутлубейска' об ненския кметъ, инженера на
щина съ центъръ Кутлубей; водопровода въ Варна и е2) Девненска и Река-Девнен- динъ лЪкарь, която да даде
ска общини да се слЪятъ въ мнение за възстановяване
една и да образуватъ една старото положение на чеш
Девненска община съ седа мата.
Комисията се събра и със
лище с. Река-Девня. Остави
се безъ последствие иска- тави нужния протоколъ, кой
нието на с. Река-Девня да се то ще се представи въ съ
отцепи отъ състава на Про вета за разглеждане.
вадийска околия и присъеди
няване къмъ варненска. От РеШЕНИЕ 16: Отцепватъ
ложи се разглеждането за се с. с. Русларъ и Малъкъ
отцепване на с. Таптъкъ отъ Аладънъ отъ русларска об
варненска околия и присъеди щина и имъ се разрешава
няването му къмъ Провадий двете да образуватъ само
стоятелна русларска община.
ска.
С. с. Гевреклеръ, Гюнъ-АлаТези искания — а) отцеп съ, Сюмъ-бей, -Елечъ и Джизването на с. Кутлубей отъ даръ-кьой се отцепватъ отъ
Девненска община за обра .русларска община и образу
зуване самостоятелна и б) да ватъ нова Гевреклерска об
се слЪятъ въ една Девнен щина.
ската и РЪка-Девненската
Съ царски указъ № 627
общини — се представиха отъ
24Х.920 го. се утвърди
своевременно въ министер отцепването
на с с Геврек,
ството за утвърждение съ леръ, Гюнъ-Аласж,
Сюмъ-бейцарски указъ, но такъвъ не Елечъ и Джиздаръ-кьой
отъ
последва.
Русларска община и образу
РеШЕНИЕ 8: Разрешаване ватъ отделна Гевреклерска
3 дни отпускъ на окр. с-къ община съ центъръ Геврек
леръ, която функционира.
Хр. Мирски.
РеШЕНИЕ 9: Идното за РеШЕНИЕ 17: Избра се
седание да се открие на 4.Х комисия отъ окр. с-къ Г. НеНедевъ и единъ инженеръ,
въ 3 ч.
която да проучи водоснабдя
РеШЕНИЕ 10: Разреши се ването на с. Влахларъ.
2 дни отпускъ на окр. с-къ
РеШЕНИЕ 18: Натовари
Ф. Рафаиловъ.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА I или II СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 50 ст.; заглавие, дата и
подписъ по 2*50,лв.;
частни: на дума или на кв. см. по 1 лв.

се Пост. Прие. да провери и
изучи.причините, по които
не съ пратени покани на окр.
с-ци, поради и което отежтзтвието имъ отъ 1 окт. се
извинява.

не молбата на Девненци заунищожаване закона за об
разуване Р .-Девненска общи
на. Реши се да се изкаже
мнение за отменяване „за
кона за образуване особена
община въ селището при Ръ
РеШЕНИЕ 19: Разглежда ка-Девня" отъ 2/ 11. 19гб г.,
не и приемане протокола на като се счете, че Р -Девня е
комисията по отчуждаване махала отъ с. Девня
сгради за окр. нужди. Прие
се протокола на комисията
РеШЕНИЕ 25: Избраха се
съ поясненията съ постанов за всека околия по 10 вещи
ленията въ постановленията лица за оценители по загу
№ № 5/19 отъ 6.Х.920 год бите отъ градушка.
буква а, б и в по отчуждава
не за нуждите на Пост. К-я: Отъ варненска околия: Зема) зданието на бр. Маркаръ леделците Стоянъ Терзиевъ
и Авадисъ Азизови отъ гр. отъ с. Русларъ, Петъръ ТоВарна — за канцелария на доровъ отъ с. Суджасъ-кьрй,
водоснабдително и планосне- Михалъ Стояновъ отъ с. Конмачното окръжни бюра б) стантиново и Атанасъ С. Кирзданието на Али Налбантоо- яковъ отъ с. Ст,-Орехово; за
лу и Алие М. Беева отъ гр. лозари Георги Пенчевъ отъ
Варна, за канцелария на ко Варна, Юрданъ Славовъ отъ
мисията и за бюрото за от- с. Белево и Ради Димитровъ
четностьта и инспекцията на отъ с. Козлуджа; за тютю
изборните учреждения въ нопроизводители Тодоръ Анокръга; в) зданието на Ганчо дреевъ отъ с. Аджемлеръ и
Атанасовъ отъ с. Аджемлеръ Ст. Яневъ отъ с. Яйла; за
за окр. ветеринарна лечеб градинарь Юрданъ Салтировъ
ница—еж представени свое отъ Варна.
временно въ мичистерството Отъ провадийска околия: —
за утвърждение съ министер Георги Георгиевъ отъ с. Бейско постановление, обаче, та лий, Петъръ Михалевъ отъ
кова още не е последвало. с. Вълчи-долъ, Иванъ Д. Тер
Също, не еж утвърдени и зиевъ отъ с. Каръ-ягдж и
другитъ постановления за от Жеко Жековъ отъ с. Синчуждените здания за ветери дЪлъ; за лозари Владиславъ
нарна лечебница и медицин Мариновъ отъ Провадия, Н.
ски амбулатории въ окржга. Дуковъ отъ е. Девня и Коста
РеШЕНИЕ 20: Избра се Тодоровъ отъ с. Тестеджии;
комисия отъ окр. с-ци: Д. за тютюнопроизводители ИШиковъ, Ив Терзиевъ и Р. ванъ Димовъ отъ с. МанасКрайчевъ за проучване
к- тиръ и Димитъръ Атанасовъ
ламациите на Герчо Петрсмъ, отъ с. Бурханлий; за гради
бившъ наематель на окржж- нарь Ив. Христовъ отъ Про
ния курортъ. Комисията се вадия.
събра за цельта на 2. II. т г. РеШЕНИЕ 26: По чл. 17
и състави нужния протоколъ, отъ закона за еждене ми
който ще се докладва въ за нистрите се избра окр. с-къ
седанието на съвета.
Пеню Яневъ.
РеШЕНИЕ 21: По отпус РеШЕНИЕ 27: По прех
кането стипендия по аку върляне с. Таптъкъ отъ Вар
шерство на С. Кирчева се ре ненска къмъ Провадийска
ши да представи доказател околия последва предписа
ства, че е записана и следва ние отъ г. Варненски Окр.
въ училището, свидетелство Управитель подъ № 16118 отъ
то, че е здрава и такова за 27. XII 920 г., съ което се съ
материалното и семейно съ общава, че указъ № 322 за
стояние.
отцепването на това село отъ
РеШЕНИЕ 22: На окр. съ Козлуджанска община се
ветници членове на комиси отменява, като неправилно
ята по отчуждаване * гради издаденъ. Така че това село
за окр. нужди, за обиколка остава да се числи пакъ къмъ
та имъ по селата по прег Козлуджанска община.
леждане зданията, които ще РеШЕНИЕ 28: Настоявасе отчуждаватъ, се реши да ние по отстъпване дворцо
имъ се платятъ пжтни и днев вата казарма край мънастини пари съгласно закона.
ра Св. Костантинь зз нише
земледел
училище. Изслуша
РеШЕНИЕ 23: Разреши се
отпускъ на окр. с-ци Ю. се доклада на Пост. К-ия.
Ивановъ и Саранди Петровъ Реши се да се настоява предъ
правителството да се напраРЪШЕНИЕ 24: Разглежда вятъ енергически постъпки

за разрешаване въпроса въ
благоприятна смисълъ за ок
ржга.
Отъ министерството досе
га не е последвалъ никакъвъ
отговоръ. Председательтъ на
Пост. К-ия е направилъ лич
ни постъпки предъ начални
ка на Земледелието и държалните моти, предъ г. г.
народните представители отъ
варненския окржгь и тези
отъ дрргите окожзи. Всички
сж обещали да действуватъ
за удовлетворение искането
на окръга.
РеШЕНИЕ 29: Разглежда
не на 11-о четене допълни
телния бюджетъ на окржга
за 1920 г.
РеШЕНИЕ 30: За членове
на пжтната комисия се из
браха: Петръ Николовъ, Златанъ Бръчковъ, Ганчо Ми
ховъ Георги Дончевъ и Димо
Шиковъ.
РеШЕНИЕ 31: Прережда
не дневния редъ.
РеШЕНИЕ 32: Разглежда
не доклада на комисията по
изучване въпроса за Влахларската чешма. Прие се да
се започне направата на водопроводъ въ с. Влахларъ
още сега съ кредита 200,000
л пръдвиденъ въ бюджета
на водоснабдително бюро за
1920—921 фин. Т., като всич
ките землени работи и пре
воза на материалите да се
извършатъ отъ влахларци.
За да може всичкото насе
ление въ селото да извърши
по часть отъ работата, рвши
се общинския съветъ да взе
ме решение въ смисълъ, че
онзи, който не отиде да ра
боти, ще бжде глобенъ и пакъ
заставенъ да работи.
РеШЕНИЕ 33: По водо
снабдяването на с. Мънастиръ се прие работата да се
започне незабавно и съ сред
ства отъ кредита 200.000 л.
по бюджета на водоснабди
телното бюро за 1920—921 г.
Решението 32 и 33 не се
утвърдихи отъ м-вото на об
ществените сгради, пътища
та и. благоустр., главно по
ради това, че този кредитъ
билъ пръдназначенъ и може
да се използува само за по
правки и подържане на сжществующите водопроводи и
че за случая немало подгот
вени предварително одобре
ни сметки и планове, безъ
които м-вото на разрешава
изразходването на никаква
сума. Постоянната комисия
разпореди да се предвиди въ

бюджетопроекта на бюрото

РеШЕНИЕ 53: разглежда Окр. Съветъ г. Т. Атанасовъ. имоти, където злосторниците безнаказано могатъ да се
ширятъ и вършатъ пакости за сметка на цель народъ
не молбата на с. Джевизлий
за образуване отделна об Вънъ отъ извършеното по и поколения. Понеже често пъти пакостници на горите
щина. По неизпълнение фор решенията на Съвета М-вото съ съвокупно дЪйствующи лица, или цели села, или же
малностите не имъ се уважи. на Земледелието сондира пакостите се правятъ отъ името и за сметка на цели
Пост. Комисия би ли наме села, то и откриването на такиваго злосторници, а осо
РеШЕНИЕ 54: изпращане рила помещение за откри бено на причинителите на пожарите, оставатъ ненака
депутация за отпразднуване ване зимно земледелско учи зани. Ето защо, Министерството на Земледелието и Дър
юбилиея на Вазова. Не се лище! гговори веднага: ако жавните Имоти въ желанието си да накаже такивато
такава, а се изпати не намери, то ще се открие злосторници и за да парализира проявата на зла умиРеШЕНИЕ 35: Продълже изпраща
само
поздравителна
теле другаде. Пост. К-я пренае съль за създаване работа, работни земи и паша чрезъ
ние Н-о четене на допълни грама.
отъ зданията при мънастиря опожаряване на горите, е взело решение и * чрезъ ок
телния [бюджетъ и се прие
„Св. Константинъ" за 3,000 ръжната си телеграма отъ 16 того, подъ № 3339 на
приходъ 943,492 и разходъ
РеШЕНИЕ 55: разглежда л. едно отъ зданията за 3 режда : Да не се позволява на местното население за въ
807,000 лева.
не молбата на с. Султанларъ месеци: януари, февруари и бждаще да уработва и използува сухата дървена маса
РеШЕНИЕ 36: Отпущане за отчуждаване мелницата мартъ. Впоследствие мини въ държавните и общински гори, произлезла отъ по
стерството отпусна кредитъ жаръ и незаконна (отъ неизвестни нарушители) сечь.
помощь на Гевреклерското на С Лефтеровъ.
Иепрати се въ м-вото на и директорътъ на Катедрата, Такавото маса за въ бъдаще, била тя отъ държавните
училищно настоятелство От
пуснаха се 5,000 л , които се земледЪлието като компе съвместно съ Пост. Комисия, или общински гори, ще се продава на публична продань
тентно по въпроса.
нареди и на 4 мартъ т. г за въ полза на държавното съкровище и нри условие
предадоха.
откри училището, което мо още, че местното население нема да се допуща и на
РеШЕНИЕ 37: Отпущане
же да продължи и презъ м. работа при подобни предприятия.
помощь на сиротопиталище- Сесията се закри на 10 X априлъ т. г.
Това както Ви съобщавамъ, Господинъ Кмете, пото „Надежда." Отпуснаха се м. г. отъ председателя на
канвамъ Ви да разгласите между населението на общи
5000 л., които се предадоха.
ната Ви тия наредби на Министерството, които едновеО К Р Ъ Ж НО
Инспекторъ
РЪШЕНИЕ 38: Отпускане
менно цЪлятъ да опомнятъ населението,- че злосторници
помощь на Елена Димитрова
на
те, нарушителите и разсипниците нагорите съ обирачи
отъ с. Девня. Отпуснаха се Варнен. Гор. Районъ
на техния трудъ и гробокопачи на техното потомство и
зспода Г. Кметовете
1000 л.. които се предадоха.
те не бива да останатъ ненаказани.
№ 524
въ Варненский Окръгъ.
РеШЕНИЕ 39: Отпущане 22 Мартъ 1921 год.
Злосторниците съ малцинство, а причиняватъ па
помощь 'кна Хамбърлъшкото
кости на мнозинството. Те съ между насъ и ний могр. Варна.
турско училище. Отпуснаха
жемъ да ги знаемъ или откриемъ. Защо тогава да ги не
се 2000 л., които се преда
накажемъ, тогазъ, когато те готвятъ общо бедствие? —
Господинъ Кмете,
доха.
Да ги накажемъ! Това ще се постигне само тогава, кога
Горите въ една страна съ общо народно богатство,
то населението съдействува на властьта и законите и
РеШЕНИЕ 40: Оставяне създадено не за година, две, а за векове. Значение и
когато то само стане пазачъ на собственитя си имотъ.
безъ последствие молбата на ползата отъ тЪхъ за една културна страна е такава,
Съзнали неизмеримата полза отъ горите, също тъй
Павли Недевъ отъ с. Семетъ. каквато е значението на бълия дробъ за човека, безъ
ще
съзнаемъ,
че и законите, и властьта, пазители на то
РеШЕНИЕ 41: Оставяне който нема животъ. И хлЪбътъ—най-необходимата храна
ва дарено богатство, не съ тъй страшни, а, напротивъ
за
човека
—
и
водата—най-необходимото
питие—съ
въ
безъ последствие молбата на
техната задача е високо благородна и тесно свързана
жителите оть с. Кара-Ах- зависимость отъ сжщестпуванието на горите. Човекъ би
съ всекидневния животъ на населението. „Горския," пази
се подвоумилъ даже да се произнесе дали хлеба, водата
медъ-Махле.
теля
на горите, е служащъ на народа и той брани само
или горите съ най-първата негова необходимость. Про
неговия имотъ и интересъ. Нека населението не го нена
РеШЕНИЕ 42: Оставяне дуктите отъ горите—главно дървото—съпровождатъ чо
вижда, нека не го хока, а да му дава всичкото си съдей
безъ последствие молбата века отъ люлката, та до гроба. Дървото, следователно,
ствие за запазване на собствения му имотъ.
на Мария Иванова за постро е тъй необходимъ продуктъ за стопанските и къщни
яване клада.
нужди на човека, презъ целия му животъ, та едва ли би
Горски Инспекторъ! П. ЙВАНОВЪ.
РеШЕНИЕ 43: Оставяне могло да се представи съществуванието му безъ този
безъ последствие молбата на горски продуктъ.
Администраторъ: Н. ИВАНОВЪ.
Въ по-напредналите и културни страни, поради
Грозди Станевъ отъ Семетъ.
важното имъ значение, горите се високо цЪнятъ. Даже
РеШЕНИЕ 44: Оставяне тамъ за напредъка на единъ народъ съдятъ по състоя
безъ последствие молбата на нието на неговите гори — Такъва ли обаче значение от
Григоръ Митевъ отъ село даваме не на нашите гори и така ли ги ценимъ ? — За
големо съжаление, съ ръка на сърдце, требва да призЯЙла.
наемъ, че ний сме още далечъ отъ да ценимъ неизме
РеШЕНИЕ 45: Отпускане римите и незаменими ползи отъ горите. Въ насъ се изза общинските скотовъдни комисии по
по 1000 л. помощь на чис ползуватъ всички възможни, простени и непростени
тачката и постоянния работ- способи и средства за унищожението на горите, а поподобрение на скотовъдството.
никъ,които имъ се пръда- малко се мисли за тъхното запазване и създаване.
доха.
Въ насъ на горите се гледа като на необходимо
(Приети въ заседанието на Ески-Джумайския скотовъРеШЕНИЕ 46: разглежда зло. И днесъ въ населението преобладава превратното
денъ съвътъ съ протоколъ № 5 отъ 30.ХП.1919 г.).
не предложението на окр понятие за собственостьта и ползуването отъ горите,
с-къ ПенЮ Яневъ за некои така както е било презъ петь вековния турски режимъ.
изменения по допълнител Не е властьта, не съ и законите, които ще запазятъ го
За да може за въ бъджще общинските съвети да
ния бюджетъ на окръга. За рите, това толкова* ценно народно богатство. Това ще
заработятъ съ по голема положителность относно меро
възнаграждението на прото стори само народътъ, народното съзнание, дадено въ
приятията по подобрение скотовъдството въ всеки об
колиста и машинописеца отъ съдействие на властьта и закона.
щински районъ отделно, въ духа на закона за единство
1800 и 500 л. да се заличи до
Горите се опустошаватъ. Населението се .надпре
по тая служба има се нужда отъ обща директива, за
бавъчното възнаграждение варва, кой съ брадва, кой съ копачъ, кой съ орало и
което общ. съвети да иматъ за ръководство следньото:
30%, възлизаше на ЬО.ОоО плугъ, кой съ огънь въ ржка, да ги доунищожи, безъ
л. и цифрата 75,000 л. квар да държи сметка, че същото това население копае гроба
I. Съставъ и служба на общинските скотовъдни комисии.
тирни и отопление и се впи на своето потомство, на своите собствени деца.
са едно извънредно възнаг
Думата ми е за начините и средствата за унищо
§ 1. Всека община е длъжна да има една общинска
раждение отъ 50,000 л. —ко жаването на горите, а главно поуюитЪ въ горите, които
скотовъдна комисия, която да се грижи за подобрението
ето се прие.
наредъ съ брадвата, копача, р
о й плугътъ допринана скотовъдството въ общината.
сятъ за унащожението на горитъ, като заематъ даже
РеШЕНИЕ 47: Разреша първо место.
§ 2. Скотовъдната комисия се състои отъ изборни
ване отпускъ на Ф РафаиПожарите въ горите, а особено въ иглолистните,
членове
и то: отъ по единъ общински съветникъ за вселовъ.
действуватъ тъй разрушително, та за чась и два, .могатъ
ко съставно на общината населено место, избрани отъ
общинския съветъ; отъ по единъ представитель на мест
РеШЕНИЕ 48: Разреша да заличатъ отъ повърхностьта на земята съ десятки
ните скотовъдни, млекарски или земледелчески друже
ване отпускъ на Р. Крайчевъ хиляди декари, създадено съ векове природно богатство.
Пожарите въ горите биватъ предизвикани умишленоства, ако има такива въ общината, и отъ двама ското
и Георги Дончевъ.
злонамерено и неумишлено-неволно. Въ единия и другия
въдци избрани отъ населението за срокъ отъ две години
РеШЕНИЕ 49: Приемане случай, пакостьта е една и сжща. Първия типъ пожари
(чл. 19 отъ зак. за подобрението на скотовъдството).
допълнителния бюджетъ на еж по-чести и се дължатъ на слабата култура и алчЗабележка I. Изборите ставатъ всеки две години
III четене на приходъ 943492 ностьта за създаване облаги. Злонамерено се предизпрезъ
месецъ Януарий.
л. и разходъ 807,090 д.
викватъ пожари въ всички категории гори съ цъль да
Забележка
II. За членове въ комисията се избиратъ
РеШЕНИЕ 50: Приемане се създаде искуствено суха маса, която населението из
само
грамотни
лица.
мрежата на общинските ползува за облаги, каквито иначе, по законни и стопан
пътища въ окръга.
ски причини, не може да му се даде; злонамерено се
§ 3. Утвърдяването на изборните членове става по
представление
на общините отъ околийския скотовъденъ
предизвикватъ
пожари
съ
цЪль
създаване
на
работни
РеШЕНИЕ 51 : Опълномосъветъ.
щаване Пост. Прие. да под земи и най-после, злонамерено се предизвикватъ пожа
пише протоколите № № 7, ри за създаване пасища за всекакъвъ видъ добитъкъ.
§ 4. Кмета свиква еъ покана утвърдените лица, за
8 и 9, понеже окр. съвет НеумишленитЪ-неволните пожари се предизвикватъ
да
избератъ
едного за председатель, най-късно петь дни
ници ще заминатъ и ще мо- отъ неразсъдливитЪ децаи непредпазливите и небрежни
следъ като получи отъ председателя на околийския ско
възрастни
хора
Пакостьта,
нанесена
на
горите,
отъ
ка
гатъ да ги подпишатъ
товъденъ съветъ съобщение за утвърдяването на избора.
къвто и да било пожаръ, е все една и съща и тя не е
Преписъ отъ протокола на това заседание се испраща
нанесена
на
отделни
лица,
отделни
села
или
градове,
а
РеШЕНИЕ 52: разглеждане
на околийския скотовъденъ съветъ.
молбата на жителите отъ на цЪлата нация, на цЪлата държава, защото казахме,
че
поради
всестранното
си
значение,
горите
съ
народ
с. Река-Девня. РЬши се да
§ 5. Ако некой отъ членовете на скотовъдната ко
се измени закона отъ 1906 но, но не и лично богатство.
мисия
заеме окръжна или общин. служба или пъкъ отг., като с РЪка-Девня остане
Господинъ Кмете, законите въ всека страна се съзсътствува отъ местожителството си повече отъ 3 ме
отделно селище, като отдел даватъ не за добрите и благородни граждани, а за зло
сеца, председателя, на скотовъдната комисия, иска отъ
на юридическа личность.
сторниците, които се еждятъ и наказватъ по тъхъ. Зло
общинския съветъ сменяването му съ други и спазятъ
сторниците обаче въ горите се най-малко подаватъ на
§
§ 2, 3 и .4 отъ временните правила.
Печ. „Просвещение" —Варна наказание, защото горите съ безгранични и открити
Следва.
за 1921 г. специаленъ кредитъ, съ който да се извър
ши направата на тия водо
проводи презъ същата го
дина.
РеШЕНИЕ 34: Разглежда
не въпроса за отчуждаване
здания за окр. нужди,

ВРеМЕННИ ПРАВИЛА

