
др ДЯНКО ПРЪВЧЕВ
Кмет на Бургас от 27 декември 1939 г. до 3 януари 1944 г.

Д-р Дянко Пръвчев е роден на 10 октомври 1889 г. в с. Пирне,
Айтоско.

От 9 април 1915 г. до 30 ноември 1918 г. е съдебен кандидат в
Областния ямболски съд. През този период участва в Първата световна
война, от която се завръща тежко ранен. След възтановяване,
възобновява работата си в Ямбол.

От 1 декември 1918 г. до 31 март 1919 г. заема същата длъжност в
Айтоското околийско съдилище, след което се установява на
адвокатска практика в Бургас в съдружие с Генчо Петров.

След смъртта на кмета на Бургас в края на 1939 г., д-р Дянко
Пръвчев е назначен на неговото място.

Д-р Дянко Пръвчев умира от мозъчен инсулт на 14 януари 1944 г.
едва петдесет и пет годишен. Ето какво четем в съставения по този
повод акт за злополуката.

“В последно време, поради особенните условия, наложени от войната,
работата на кмета още повече се усложни, а заповяданото принудително
изселване на населението създаде верига от нови проблеми нетърпящи
отлагане и налагащи непременното лично участие на кмета. Д-р Дянко
Пръвчев, с цената на своето здраве отлично се справи и с новите условия, като
не изпускаше и редовното управление на общинските служби, изготвяйки
лично бюджета на Общината и ръководейки заседанията на Общинския съвет и
Засилената общинска управа. Така той участвува в заседанията на Общинския
съвет на 20,21,23,24,27,28,29 декември 1943 г. Веднага слез коледните
празници, заседанията на Общинския съвет продължават. Д-р Дянко Пръвчев
участва и ръководи заседанието на 12 януари. В последното заседание,
състояло се на 13 януари 1944 г., пак под негово председателство, той бе
видомо изтощен, но напрягайки последни сили, той го доизкарва към 18,30 ч
и връщайки се у дома си към 19 ч. се почуствал зле, и въпреки грижите на
домашните му и голям брой лекари, на другия ден – 14 януари 1944 г. към 9 ч.
Почина, очевидно по повод и при изпълнението на служебните си
обязаности.”

Из Акт за злополука с Изх.№ 3382/16 февруари 1944 г.
Бургаско градско общинско управление
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