ПЪРВИТЕ РЕШЕНИЯ НА ПАВЛИКЕНСКАТА
ГРАДСКА ОБЩИНА
През лятото на 1943 год., когато с.Павликени е обявено за град, а
Павликенската селска община за градска такава, кмет на селището бил Михаил
Анастасов Петров. Проблемите на павли- кенци се разрешавали от Засилена
общинска управа, в която освен кмета, участие вземали и зам. кмета Гочо
М.Манев, част от общин- ските съветници и членове – Генчо Тропчев и
Ив.Михалев, както и секретар-счетоводителят х.Иван х.Стоянов.В този състав
Засилена- та общинска управа работи като оперативно бюро, събира се 2-3 пъти
месечно и взема решения по текущи проблеми. Има и разши- рен състав на
Общинската управа, в който влизат всички общински съветници. Те се събират
един път месечно (понякога и през месец) обсъждат и разрешават основните и
важни проблеми на Павликени.
Независимо, че Павликени е обявено за град с Постановление № 72 от 29
юни 1943г., официалното съобщение за това излиза в Държавен в-к., бр.153 от
12 юли с.г. Навярно затова в Протоколната книга на Засилената общ. управа на
заседанието от 30 юни 1943г. все още е написано “..при Павликенската селска
община…” Според дневния ред на заседанието се обсъждат два проблема.
Първият е колективната молба на група граждани, живущи на ул.”Ст.Караджа
които искат да им се разреши, със свои средства да си построят чешма на
улицата. За да поощрят направата на чешми в частните дворове, а не по
улиците, общинската управа не удовлетворява молбата на павликенци. По втора
точка от дневния ред, кметът Михаил Петров докладва, че се налага да пътува
до Плевен и до София и подробно разяснява причините за командировката: - да
се уредят служебни проблеми относно направата на шосето за гарата; - да се
вземе наряда за цимент, необходим за довършване строежа на сгради и за
доизграждане Паметника на убитите във войните павликенци; - да се уреди
издаването на в-к. “Павликени”. Едва след подробния отчет, членовете на общ.
управа разрешават коман- дировката и одобряват необходимите пътни и дневни
разходи.
Следващият протокол от 8 юли 1943г. вече за първи път е записан като
заседание на Засилената управа при Павликенската градска община. Обсъжда се
само един проблем – за финансовото състояние на общината ( по това време в
административната едини- ца община влизат само Павликени и с.Патреш). Зам.
кметът доклад- ва, че до 1.VІ.1943 в общ. каса като приходи са постъпили

670133лв - това са приходи от откупи на временната трудова повинност, от
недобори и останала сума, неизразходвана от миналата година. След като
обсъждат приоритетните нужди за Павликени, община- рите вземат решение
как да разпределят сумата:
- за площада пред Общинския дом (по т.2 от год. план)- 172900лв;
- за довършване на ул.”В.Левски”( по т.6 от год.план)- 314400лв;
- за изместване на “Циганската чешма”( по т.4 от плана)- 53350лв;
- за изместване и коригиране на дерето (по т.1 от плана)- 87500лв;
Обща сума: 628 150 лв
Първото резширено заседание на големия Павликенски общин ски съвет,
свикано извънредно след обявяването на Павликени за град, се състои на 20
август 1943 г. Проблемите, които се обсъждат по дневния ред, са предимно от
делови характер:
- по т.1 – се взема решение за отпускане на държавата (т.е на М-во на
железниците) безплатно на 70 дка общ. мера, за построява- не на фабрика за
железопътни стрелки / така и не се осъществява /;
- по т.2 – решение да се прекрати съвместния договор с коопера- тивната баня
“Вонеща вода” в с.Въглевци;
- по т.3 – определя порционните пари на общинските полицаи и пожарникари
съгласно наредбата на МВРНЗ;
- по т.4 – решение да се коригира “Върбовското дере”, ксето залива нивите в
м.”Чайречака” и “Кара чала” и да се разширят черните пътища, свързващи
Павликени със съседните села;
- по т.5 – се гласува допълнителен бюджет на общината;
- по т.6 – се създава Дървоснабдително бюро към общината;
През лятото на 1943г. Павликенската кметска управа взема и едно друго
интересно решение по наболял за града проблем. Тъй като по това време
ежеседмичният селскостопански пазар се е организирал на централния площад
– многобройните камари с дини и пъпеши замърсявали района. Още повече, че
купчините с дини престоявали на площада и в непазарните дни. Затова
Общинската управа взема решение да се премести динения пазар и да бъде
устроен на нова место пред тогавашната читалищна сграда.
През 1943г. е завършена и открита новата сграда на Община- та. По този
повод с Протокол от 24.08.1943. засилената градска управа взема решение да се
изразходят 500 хил.лв, необходими за мебели и за обзавеждане на новия
общински дом. Сумата била за-ложена в бюджета на общината по параграф 18
от разходната му част. Общинарите решават да се купи необходимия дървен
мате- риал и да се даде на мебелист за изработване на поръчката. Препис от
настоящия протокол се изпраща в МВРНЗ за утвърждаване.
Едно от последните решения на Засилената градска управа в Павликени за
календарната 1943 г. е приемането на план и разпреде ление на обектите, на
които ще се работи по временната трудове повинност през 1944г. Подлежащите

по това време 685 пешаци и 127 колари трябвало да работят на следните
обекти :
- прокопаване на дерето покрай двора на Атанас х.Славчев;
- изравняване на площада пред новия обински дом;
- ремонт на полски пътища, чешми и кладенци в землището на гр
- да се прокопаят канали, необходими за тръбите по разширяване на
водопроводната мрежа;
- да се довърши ул.”В.Левски” от площада до гарата;
Прелиствайки протоколната книга на Засилената общинска упра- ва при
Павликенската градска община от 1943г., човек неволно прави сравнение и
търси приликите и отликите с нашето съвремие. В много отношения
проблемите на Община Павликени и на града ни са едни и същи – днес и преди
60 години. Има и съществени разлики. Независимо от гледната точка, тия
протоколи дават ценна информация за стореното преди нас и са сериозен повод
за размисъл – какво ние ще оставим след нас.
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