ЕАИНЪ брой 10 ст.

Понедiмниr::ъ, 12 АекеJlШРIIЙ

1888.

ВАFПЕпекий DЕЩИПСКИЙ Б13СТПИКЪ
Ще JlЗ.1ИЗ:\ обl1Iшовеlll1O
I~Ъ~IЪ 1 11 1;') ОТЪ ПС'l>IШИ
~I'k('ечъ·.

Цtната за

за

24

броя:

:Княже<.:твото

311.

.:'Iева,

2

вс'\;какви

обпв.tеш!Л

едипъ редъ отъ

15

" ДРУГll държави 31/2 "

40

се

п,'''щз,

па

БУ'(ВII ва първ"i! П.У,Т'"

ст. а ва слi;,'УЮЩIIТ'В по

1О

С'Г.

ПJlС.l1а, парп и вспчь:о за В-Встшша да се праща до Градсно-Общинсното Управление въ Варна, 0'1'1> което
за Bc'1~a 1I0.~учена сумма ще се отпуща Форма.:'lна квитанция, спаБЛNЩ съ оБЩИНСЮI11: печатъ,

при.lага п шt В<':'Бюrп брой.

-

Търгове ПЪ Варн. Град.-Общин. Управление.

-

!\:oriro

щс

сс

B-ВСТНIша се Iпдава подъ отговорностъта на Iшета Кр. мирси:ий.

До.1УО;НШ'Iенпт-Б Общински недвижими И~IOти

ще се даватъ lIОДЪ Hae~[ъ съ явно наддаваш[е, за презъ

188() годшra на 1G дО 2~ AeI'.:CMBp. 'Х. г. l~aKTo C.:'liJABa:
На 16 ,LI,еие~I!!Р. съ право псреторжка IB 17 СЖЩИЙ:
1) Еа-ншето l~(). 63 при "СIi:с.ш-КапуеуU. 2) ДЮГСНЯ
N о. GO Прl1 "ТабlIята ц. 3) Бараката ПРII,Же.:'l-Взницата.
На 19 Деиеl1SР. съ право переТОрЖR:а на 20 сж-

- Въ напечатаната у брой 4-й на Варн('п('[шй
ОБЩИНСR:IIЙ В-ВСТНIIКЪ таб.:'llща ва tar-:,СIIт-Б па Град
СR:ПТ-В дажлия за 1889 год., на страница 3, погр-БJПНО
е отпечатанъ разм-Нра на таксит-h октроа отъ газъ и тю
тюнъ, ср-Вщу No. No. по редъ 18 и 19; в-Брното е:
,,18) отъ касса l'азъ (23 ош(, дв'в тснеltИII) - 4t) ст.;
19) отъ една ока тютюпъ ХаСШОВСR:IIii:, ДжумаЙСIШЙ,
КаваК.:'lИЙСR:ИЙ, НеВРОВ:ОIIСЮПI J[ др. отъ t'NЩ[,IJO 1\:а
чество 20 ст. u
5. ХII. 88. No. 3655.

щпi1:: 1) Барar-:ата No. 55 ПрlI "ТаШЪ-Itюпрю U . 2) Ба
рю,ата при Табar~ханит1;, 3) Бараrшт-В No. No. 58,59

--

Въ Варнен. Град.-Общин. Биб.шотена се пму

чаватъ въ т. г.

при "Тапгь-ш()прlO".

И

сж

на

раСПО.:'lожение на

читающата

На 21 Деие!"вр. съ право П'~реТОрЖf'а на 22 СЖЩIlИ:

пуб.:'lикаm-БДНIIт-Бв-Бстниции пеРИОАичесю[ <.:писаrшя:

1) Дюгснл No. 3~5,lучастыъ •• 2) БаракатаNо. 62 при
,,'1'ашъ-юопрю". 3) БараR:ит-Б No. No. 57 п О. 4) Ба
pal..:a No. 5li.
10. ХП. 88. No. 3747.

1) Д.,;ржавеn.,; ВiJст'НШС"6, 2) 30рnица, 3) Свобода,
4) Народни Права, 5) Напред.,;, 6) Селянuно, 7) 3а
'Щuта, ~)

Btllo.lfocmu Одессх:аго Городсх:аго Общесrnвеn
9) Monitorul comuna1 а1 prinbll'iei
Бuсurеsс~ 10) lIfедuцинщо 01lисаnuе, 11) Но(/а Бмг.
П1lе.ла, 12) 11IедициНСlсиu ЛремеД"6, lВ) П(:/iра. lЧ
Y.:Jf"6 и 3дравие, lii) TpYllr., 16) Перuодuчеосо Сп/(са
пие па Бмг. КЮIЖ. Дружество, 17) Юрuр,uчест;:о Оnи
саnие, 1R) Лреводnа Ол.дебна Б"б.lluотеIlЙ. 1 Н) Смеб
пая газета, 20) JliypHO.ll"6 граЖ/f. и угОЛО61l. lIpaa(t,
21) B'1Jcmnu/(r, Евроnы, 22) 01iверный В[;СТl/mщо, 23)
Ре.:Jlес.леnnая газета, 24) 3е.l/.леД'1J.lIЬ 1 lеСlfая ганета, 25)
BCf-'/iрnая И.ll.люстрацiя, 26) Нива, 27) L'er!II(':ttioil, 28)
La Nature, 29) Revue des deux mondes, 30) Revl1c де
droit international et de Iegislation comparec, 31) ,Jопгпаl
des economistes, 32) Revue international, 33) Бuuд1tоmе
ка св. К.lIu.че1lm?i, и 34) Родо.люБС1У ?i. Въ Бп:6.шотеr~ата.
се ПОJlучава и La grande Eneyclopedie, inventail"e raisonne des sciences, des lettres et des arts, отъ .което
паго

_ Пропзвсдений ОБончате.1IНО на 25 и. Окт. т.
г., ОАобре!lЪ о-.гъ Барн. Общ Съв-Втъ съ р'вшение No.
276 на 1 ы. Ноемвр с. г. търгъ за оевtтлявание презъ
1889 г. граДСНIIТБ фенерl1 (4~O до 520) пО УЛИЦlIт-Б и
п.,оща,l,llт-Б, r;:OllTO 'хъргъ {)стаНЖ ВЪРХУ г. Ст. Ив.
Цановъ, съ условие да му се П.lаща ГОДИШНО по 23
лева на Фснеръ за газа, па.lението И поддържанието

Фенерит-Б въ З,\равостъ се утвърди отъ г-на Иинистра
на BiliTp. Д-ВХа (Предписанис отъ 26. Хl. 88 No.

11,542). Аио нtиой отъ г-да гражданитt иска да гори
предъ н;,щата IIЛII продавницата му фенеръ, нойто да се
пали отъ предприе~Iача на негови разноски, може да

се

отнесе за туй съ 23 лева до Общинсиото Управление,
или на право до г-на Ст. Ив. Цановъ, предприемача.

10. ХII. 88. No. 3748.

_

1. 1l0СТ}hПИЛО градсrш приходи отъ

1. I 88 ло 31. XI.88, съ останЖ•1aTa СJ1lша отъ 31 Декемвр. 87

пом-Бдне СПIIсание

1

f 240,255

.:'1.

23 ст.

сж

ПОJlУЧСПИ до

ХII.

Вю.леmuн.а за mr.рговскuU КУРС"6 па ДОЛУllЗ."'lоже
з.латнu ;копети за отъ I·Й ДО 31 Ды,еМВрИI[
Г., споредъ оБЯВ.:'Iението отъ БЪ.IГ. Народна
Банка. (.лева се Сll1-Бта по 5 гроша) .

numiJ
1888

!
Бъ сребърни Лt>,ЮIJG

м-Всецп (ЯнуарUil:-Ноемврии)

На'Ча:'!:НUli:о 'На ФщtauС. OmlliblleHue: Богоевъ.

ПЪРВllТ-Ь

Belgiojos.
1888 No. 3749.

ИзрасходваilО преаъ с;у;щит~} 237,208 .:'1. 59 СТ.
11 Оп горнитt сумии ВЪ Ноемврий:
• ПОСТЖПИ.:'lО
21,713.:'1. 37 ст.
ИзраСХОАваио . . . . • • • 22,495.:'1:, 97 ст.
Пl. На лиц-с е имаJlО въ 1<ассата на 1 дезкое4М6ВРИИ614888:
Отъ гра,\сюr ПрИХОДИ
...•
Л.
ст.
Отъ ост~вепи депозитИ . • • • 8572.:'1. 50 СТ.

сега

петъ тома, до думата

10.

Варненсната Градско' Общинска Касса, според'Ь

ревизията, на 1 Декемврнй 1888:

Уnрав,л,еnия,

. ·

НаПО.:'lеОR"Ь
Пмуимпериa..tъ

.

•t.

,

• 20
20
22
25
24
20

. ·· ·· · · · ··
· ·· ·
· ·

.лира Турска
.лира Анг.:'lИПСка
Германски 20 марки
Австрийски 8 Фиоринти
АвстрийсюШ мПНЦ'Ъ (дукатъ)

· ·· · 11

I

ст

. Iгрош:!1 п .

20
80
92lf 2
30
75
20
70

1011104 114 25
126 2{)
123 30
101
58 20

-

Стр.

:Gpuii 5.

Варп. Общпп. ВJ;~'l'IШЬ:Ъ

2.

За IШlще.'lарплта на ОКТРОa.!lНОТО упраВ.IIение

8.

ПРАЕИЛНИКЪ

и за вспчь.-иТ:n

ПУНIстове, неПрllСЖ'J.'ствеIШИ празднtlЧНП

за начина на събиранието rрадското право октроа

дПП С-У. само първпт1. дни на Рождество

въ

сение Христово.

Варна и дtлопроизводството

rp.

ското Октроапно

1.

даныаa

октроа

риит'h на Мllтшщата
ВСIIЧЮI с'.гОЮI,

II:01ITO

връхъ

ВСJlЧЮIТ1.

тег.леппе,

барнсрпт');

1I0Д.лt.ж;ътъ

СТОЮI,

канцеJlа

ВНШlaнне: ФаН:ТУРIlТ1., товаРIlте.~llИт.:ь

града. за

рацпитt. на иитницит1; и дРУГИ подобнп книжа, 1~01l·

при.шгашfC

д1;.IIЛТЪ по nСllЧЮIТ1. пушстове

пзвt.стпо

10.

ЧllС.llО

c.lly·

въ

1888

теJlЛ,

г. не може направи,

стоката;

I

Прп

в.лпзаuпето

cTOlCaTa,

въ

които

да е

11

ПУНН:ТЪ, с.11.,1\ъ като се ТЮСС1lра; вз('ма й: се HaA.1t.~;lIa

та такса, и се издаnатъ отр1;зани квитанции, пригот
вени за тан цt..IIЬ.

4.

Съ6ранит1. сущш прп пунrетовст'h, ако октроа

то се събира не чрезъ закупувачъ, а отъ Общинско·
то Управ.1епие, ВIIllсатъ се
ПОТО

УпраВ.IIеlше

Ссптемврпп

l-ii

Ср'}нцу

ICUllra

въ

по СJl1.ДУЮЩIlI~1 начинъ:

1·Й АПРII.IIJlЙ въ

.'10

Апрп.шii до

кога

Bci>KJlJI вечеръ

OICTpOa.llотъ

l·И

6 часа вечеръ, а
8 ча~а вечеръ,

СептеМВрllii въ

1

ЮШТaIЩШI отъ

"общата

отъ

nС'Л'

юштаНЦИО]Jна

за Оlстроа.шото упраП.l()Нl1е. U

В'Ь КВJ1ТaJJЦIШТt. lIа Оlстроа.шото управ.ленпе

5.

С(\ об031J11'laватъ
стж.ПIl.ПI,

Т(}ЧНО

лсно,

11

IСО,llпчеството

какви сумш[ сж.

П~lЪ,

DJlла

110-

ипъ и отъ

кой

ДYH~TЪ е;у. ПОСТ.У.ПП.llП сум~шт1..

Щ()~IЪ

6.

ПРIlСТJ,fГНЖТЪ

пунктоnе при ъштиичеСКlIтi;

.\11

на

ното

cTOI,aTa

е

Д.llъ~кенъ

Отдт..ленш~

стокптт. въ Г.'lавнптБ

Il:aпцеJlарпп,

да

представи

прпте:жате
ПЪ

OKTpoa.1-

П.llП на агентипа на закупувача дс

К.IIараЦП1l за ВСИЧlmт1. преi\II11;ти, КОJlТО под.,i;ж",тъ на
Оlcrроl1.l\ПО
Г.lедватъ

даждш',

които

отъ оц·lшпте.llН,

К.IIарацил;

преА~l1;ти веднага се пре
според'Ь представената

въ С.1учаЙ на недоразумiшпс,

се прег.1сдватъ

отъ управпте.МI

се занасн съ дек.,араЦlIлта

де

преД~It.тпт'h

n направената ШI·ВТШ!.

на касспера,

който при

бира .СУЫIlШтт. п пздава КIштаНЦIIU. А въ С.llучаЙ,

че

недоразуы1.ш:ето между търговеца, оцiнште.11I и упра
впте.llЛ пе може ;.а се пзравни, то СПОрlШИ

се поднасл на УСJifO'l'р7.;ние·rо
П.IIП де.llеГllрtlIIшI

7.

ПУВI,тове,

рt.шепието

въпр"С'L

на

че н1;кои СТОIШ,

IIUА.IIt.жащи на

даждпе, прпстпгнжтъ ПОЩНО вреие въ

rA1.TO

онил

l11;ма митнически канце.ll8РПП, то та·

кива стоки се АовеЖАатъ пъ опредt..1свит1;

Управ.llепие

I~MeTa

отъ него поыошшъ ••

Въ ('..I\учаU,

октроа.llПО

11

отъ Общин.

Jltt.CT8, ГД'};ТО се З8ДЪРЖЖТЪ ДО отвар.яНJlе

па канце.1аРИЛТ8. Ако даныlаa 1)октроа и

OKTpOa.llHOTO управ.1енпе П.llИ
OI>TpOa пзпt.СТJlва нрптежа

ако е Варненецъ,

УпраВ.IIсние,

ако П па свои разноски, безъ СЪГ.llасие на ОБЩИНСЮПI

3.

наi\.л·Вя;:на

закупуваqа на даждието

11,,\11 по YCl\!OTP1.-

Съв1;тъ.

време

та такса, то за такива

ние на заlCупувача, но и пос.л'flДIlПЙ: ншсои новъ пуюстъ
осв1.нъ ск.ществующпт'h

IСОИТО·

па даждпе октроа не се JlВЛТЪ на

да сп ПО.~УЧiliТЪ СТОICПт1; и да з::ш.шт.ятъ

жащи, по УСМОТР'}шисто на ОБЩllllСЮПI Съв'k.гъ, ако

тон ,1\анъкъ llе е ОТ,1\8,1\евъ пъ откупъ,

Ако прнтежате.llИТ.:ь на Н'ВКОIl СТОЮI,

I пом.:ьж;r;.тъ

се опре

oICTpoa'.ra

"HICTOBe, Aelt.1a-

то търговцитt. 6и му прсдстаПП.llII.

закона

ПОi\.lt.ЖnЩIf Ш!. таJссираНllе,

и за събпрашfC

1I11.(JeHJlC

на

IЩ 'fЩI .'IalJЪКЪ.

бързо

ОI;:троа.лIlОТО уПрaIмение е д.лЪЖНО при такси-

ранне, теГ.llсние 11 иt.ренпе на етокитt. да взепа въ.

ще се (:ъi)прn при

11

9.

У правление.

при

II

За ПР:ШIf.шото

2.

на Варнен

Въскре

JI

е продадевъ

па заКуПуЕIlЧЪ 1 т1;з1J и1;ста опред1J.llлва ПОCJI1.дuиJl; 110
пакъ съ СЪГ.llаспе на 06ЩUНСШIИ Съв1;тъ.

Чр8ЗЪ

ГраДСlш-Общпнското

да се лвп въ три ДНИ, и да сп

ПО.llУЧlf

ако е отъ i\РУГЪ граАЪ въ Държавата, по

виква го чрсзъ нttДJlt.жпото

Окр;r;.жно

УпраВ.IIеIше,

да ее лви пъ ~li;сечснъ срOlСЪ, а ако е

~гhстожите"l

ството

МУ

отвъвъ

Държавата,

"Държавнпii В1;СТНIIКЪ"
срокъ,

:11'0

по

стоката,

ПОlши:ва

се

за колто се вика прптежате~Л1

под.l1;ЖIl IШ раЗВa.ilа, то УпраВ.IIClшето
чаннето Нll уи:аЗ::lННИТ1.

не чака исти

а въ прис,;r;.тствпето

CI;oKOBe,

на управнте.ш на Октроа.шото управ.1ение,
.IIЛ и де.легираНIIll
съставл

чрезъ

да се лви въ три мт.сечевъ,

ОТЪ

кмета

ПРОТОICО.1Ъ, и като

неговъ

ОЦ1mпте

ПОJlIOЩlIИКЪ

се

се укаже, че стоката е под

чинена на разва.lа, пъ ршшt.ръ на I1зпскуемата такса
се ПРОАапа еАпа часть на пуб.~ИЧ8НЪ
гата

СТОIЩ

I\:1II:BOTO

пъ

II

ПО.llО.I;:епие

търгъ,
да

е,

а ДРУ

се

съхра

нлва до гд-Бто пристигне прптея,ате.llЛ н.лIl сж мин",тъ.

TpII

м-Всеца,

тогава,

J[

прОТОlCо.,ъ

отъ еа;Щ!lU

611.110

СТОЕСата, под

С.'1.1;дъ като се

lCaIl:To

персопl1.l\Ъ,

продава се ВСИЧlсата

ropt.,

Аа

KaICBaTO II

.II-llжаща на .разва.13 II.,и не,

на пуб.1I1ченъ търгъ,

cTOlca

отъ ~тойпое'l'Ь'га й се задържа;тъ таJсситi> за
правото
нж.,,1I1

за ыагазппажа,

раЗНОСЮI,

взеJlIaНII

със'.гави

се Iсазва по

oICTpoaTo,

за пуО.lикацилта и други с'га-·
ВЪ ПО.llза на

.lснпе, а остатъка се предава въ

реченотu управ-

rpai\CKO

ОБЩШIСКОТО·

управ.1еНlI[} па съхранение.

BC'BI~a стока, под.1t.жаща на i\аждпе OIITpoa,~

11.

I~ОЛТО би се BH~e.1a тайно 6езъ да е би.llJ. лвена, И,llи.
съ фа.llШlша
СТОIШ,

IШИТО

11

певt.риа дек.шрация,

не сж право

СЖЩО

дек.шрпранп

II

11 съ
се

че въ I~асситi. И.ПI чоnалпт.:ь еж повече, отъ
сж

дек.,арпр:ши,

11.l1l

впда

УICазанъ

сжщпи, отъ IШF;ЪПЪТО е стоката,

ОП1lЛ

УRаже,

ItO"lKOTO

iiругъ,

а

пе

I,aTo се по,:"ТВЪРАII

(конста·.гира) чрезъ актъ всичко това, .шцето ще се на
казва, СЪГ.llаСIIО ДОПЪJlнеШlето КЪ~IЪ зав:uпа "ОК1;роа",

утвърдено съ Уlсазъ

12.

N(}. 443

ОТЪ

17 Декеl\lВРШI 1887

г.

съ ПОД.llt.жащпт'h на пдащанпе октроа стоки,

които сж Пl\зна'l(!1iI1

за Аруги градове

въ. ва;тр1.ш

ностьта и :шшуватъ транзит'Ъ презъ гр. I1арна,щн

се

пост",пва ПО С.llt.дующиЙ начIIНЪ: притежате.IIJI на та
кивато

CTOIl:II,

още

при

пункта,

на ОIСТРОа.шото унраВ.IIеиие,

е А.IIъженъ

кой Аень СТОЮI с'" отнрав.lлватъ

11

да

зaJIВП

че пристигнж..II11Т1.

едп

за еди БОП

градъ,

най 11апредъ ПРlIтежате.llJf съ АСIC"lараЦlIлта

си за-

Брои

Вари. Общин. В'hетнш;:ъ

5.

Стр

едпо депозитирва, Cd'iIЦO Ср-БЩУ отр1>зана квитанция,

вената

стоЙностьт3. на OI~Tpoa:tHOTo

дaHыaa окт роа въ гр. СОФИJl.

право, и тогава ако по

пска отъ управпте:ш на о!\;троато и.НI

330 престояванието
се 15 дни, и aI~O въ

отъ
въ

иуща му

тия

дни не изнесе

15

града,

0'1'-

стоката

речената cTOI~a, продъ.~жаRа 1IIY се cpOI~a съ още

15 дпц.

При първото В:ПIзаuпе на транзитни СТОIЩ,

13.

за 11:011'1'0 е 3:tявепо, че ще престолтъ нiшо:ню днп въ
града, управ.lеппето

пзнаслнnето

депозир:шптВ
СУJlIМП

се

KO.\eTII

суюш

които

330

се

оставятъ

СТОlllIостьта на октроата, т-В

330

повръщатъ

са~ю

тогава,

жателя представи едно .СВIlд-Вте.лство

когато

октроато

ще

дадепо, по
отъ

се

назначава,

21.
тове,

една

у.\овятъ

четвърть

на

еди нъ М'всецъ

15.

(;тоЮIТт"

П0311ТНJI

кuито се

пувача

11 се лържж..тъ ВЪ нарочно опреД1меНИТ-В:l3

~нтреПОЗIIПI

общински 11 ВЪ

ПЛI ВЪ иагазиитт,

иптничеCI~lIт1>

на саиит1;

ПИЪ

съ такива ще се постжпна по
а) Ан'rрепозптнитl;
въ който

И да е ПУI1I~ТЪ,

OKTPOaJHOTO

!>Iзгазии,

при тежате.lIf,

с.l:БдующиЙ

стоки,

щомъ

упршменпе леIi::1араЦIIЛ,

то

начинъ:

пристигнж..тъ

прптежаТtМЯ

поднася

на

23.

аки

то

е

персона.lЪ ще се 0-

отъ IЮЯТО ще се
и УПI) книга въ

различно

п~ащатъ

внсеенпто};
.1И

IMJJ

не

въ града
ЫЩИ3НО

Вспчrшт'l> тия юшгп, и:ш arю да ЮIа нужда за

е

внеСJlНП БЪ оБЩПllСКИЙ СIWШАЪ, нс се п.ломбпратъ.

ДIlевпи~ъ

ПрОДllд"НО,

110

11

ои:ржжно УJlрав.леllllе. Ако правото ol~Tpoa
3Щ~УП'увача

е

д.lЪЖ~НЪ

I~ВIIтапцItОШШ

lt1I1JГП,

24.

:КВJlтаIlЦШIт1>,

аптрепо:штъна тоя срокъ се унищожава, OTP-ВЗВa'I.ъ

подиисватъ

упраВ.-tение.

:Когато е продадено,

Нито

20.

С:lужащпт-В

на

да

иреди

истечеЮlето

нзнесе
,/\ругъ

на срока

изъ гр, Варна
градъ,

то

му се повръща

се съобрази съ

за таюша

o'r'},
14

една

H-ВKa~Ba

година,

поже:ше

часть отъ

са спада. тщ,сата

деl10ЗIIтираната

CTOKII

<:ТQЮIТ"В,

предп.штепо

2G.

За обезпечение

на

за които се говорп

OII:TP0a:lHOTO

право отъ

въ преДИАУЩIlЙ

пара

ВСИЧЮ1 НС"орззумiшии и неПЪ.1НОТИ въ тол

праВИ.1IШь.'Ъ ще се р'l>шаватъ по закопа

II

по устапо-

,'С

IШТО

правото

другъ

отпущатъ

ок·

подне

Orl:TpOa,

аIЮ

H-ВI.01l: Отъ
СТОIЩ

правото

безъ
не

е

у правите.ш е Д.lъженъ да иредстав~нва еже

УпраВ.lе:

ВСIIЧ[ШТ-}; видове впеССllI1 сток" п за пост'у;'

ПIШШПn СУИ~IИ, IЮJlТО 'Суими сжедневно ее

въ ОБЩИНCI~ата градш~

I;:acca.
е

вписатъ

А когато даны.а щ.троа

Д.lЪ:I,еIIЪ

да

пре,IП:laЩn

0'1'-

купната ц-Вна въ опред-Б.lеПllТ-Н СРОКОRl~ въ Iюнтр:шта,
направенъ в'Ьзъ основание ПО(JШШТ-В ус.ЮВJIЯ.

п.лащатъ и пра

rраФъ, ОБЩJllIСЕОТО УнранлеПП 1 ' ще се СПОРllзумi>е съ
над.lт,жното Министерство.

18.

е

упраВИТ(МJI,

н:Б~taТъ право да

е продаденъ, 3&КУIIувача

п.1ОмбllраНllтВ траН"ИТНII стоки, ~оито И.lа·

октроа.

17.

JI

ние за

щатъ )ШТlшчещш берии въ Варненската мuтница,ако
вото

упраВIIте.tи

OI;:Tpoa

JI

отъ

да е пре"мi;ТII СО

ыI>сечпоo В1ЦО~ЮСТЬ на Гр:цско·ОБЩIIНС:·:ОТО

еумма, но само като

rp:IAa

I1

ПРОАаденu.

да

параграФ'ь отъ настоящпй праВl1.l·

ОL-тан&тъ въ употр1>блеШlе за

JI

ицапатъ

т-Вхъ въ

НIН;:Ъ.

1 j.

каССIlера

само

ча'гватъ съ особниu направенъ печатъ.

3акупувача взема депозитната CYM~Ia caJltu за стокит-h,

I.OIITO о истек'Ь.лъ годишний срон:ъ.
в) AIl:o прите:кате:1Л на антрепозитнит1>

отъ

ДЪрЖII

В:Н1.стъ.

които се

троа.лното управ.ление ,Щ IШКВПТО

да

I;:ОИ'ГО П}Х''''Щрltтел

сс "ав-Врлватъ отъ над.л'};жната

та

квпзъ ц слт,АЪ истпчението на тоя срокъ правото за

OI.TP0a:lHOTO

СТОЮf, без

право.

още ДРУГН, предвари'rслно ще бiliАd'iТЪ зав-Врлвани отъ
над.l-};ЖIIОТО

ХОАЪ па

заку

КВIIтанцил за ПОС-l-ВДНIIТ-В

по JlIитничеCICJI'l':Б п.lО1lIбпрашIЛ; СЮJO ШI.сси'г1> съ газа,

-

IfЛII ОТЪ

продадено.

разси.lна, УП) книга за доходпт-В,

коле'l'Ъ се Зllплзща са>щата Ц'}ша 1~1;:TO е опред'}мена

се п.l01lI(ИГ-В п Аепозптната СJ!>ша ПОr:тж.пва ВЪ пр

въ Управ

Въ Or~Tpoa:1HoTo упраВ.lение, ю~о това даЖДIfе

КОЯТО се заПIIсватъ

б) АнтреПОЗИТЮ1т:Б СТОh:И :могжтъ да се държа>тъ

възна

BOAJIT'}, C:t:БАУЮЩИтБ КНПГИ:
1) входяща, П) исходяща, ПI) дво}; IШИГИ за
депозитит:Б, IY) касеова ющга, У) JlfонеТЗI'Ъ, 1"1)

та на тоя АaII'Ы~ въ Кilссатз на управ.леппетои ВСIlЧ

въ JlIaгаЗИJlТ'l> 11а антрепо"ита едпа rодпна като

часть

не е проладено, ще се

0-

п.лом(.а на вс1>Ю1Й

про

които, оев'l>пъ за бариерното

на цiмпй

дзждпето,

oTpi>3Ba

въ I.Оято се

е

ще IВIЪ се дава

ПО:lовнна

ОбщшrСlшii: Съв+'тъ,

на

пред:Б.ля данъка Оllтроа и веднага ?е ,мага сто:Jшостъ

КИ Т-};ЗII Щ'ОRП св П.-tомбпратъ; за

отъ

npeA'l>.HIT'},

дек.ларирва'гъ за антре-

не

съ при~азъ

отъ контрабандата

3аП:lатпт1>

22.

отъ "Деня на изна

едпа

отъ сумъштт"

нраво ще постжпятъ

въ ра"стоянпе

н'l>колко

11

ОI.троато

па управите.ля,

контрабанда,

до

лението.

CJIllието с'гоката ОТЪ градъ Варна.

състои:

управитс.-tЪ,

На он ил отъ С.lу:кащитВ, при всичкптi> пунк

1ШIIТО

такива

бжДLYiТЪ представени

когато

представление

тираната сумма се връща незабавно па прптежате.НI;
тр-};ба да

се

единъ

кмета.

l'раждение

свид-Вте.лства

отъ

Нуждното чимо служащи, на който и да е

20.
пунктъ

че д-Вйствителuо

тогава депози

управ.lение

за1.упено,

вземапие

H1>~la МIIТНllчеСIЩ ll:апце:lарии, 11 двама разсилни.

отъ

11

е

при

с.лужащи, поставени по единъ на вс1>КIIЙ пунктъ, гД'БТО

градскиii ПУНI~тъ, пре"ъ кой'го ги изнася отъ Варна,
сж изнес~ни .Ta~IЪ

не

му

едипъ помощпикъ, еди нъ И:НI двама оц-hпптеJlП, единъ

прите

отъ над.'Li>жнпll

тълкуванието

1Ifага31шеръ. единъ кассиеръ, единъ писаръ

и при

П1l1Ъ отъ града тия пломби се отр1>"ватъ.

ТраmШТНllт1> СТО1Ш,

14.
зи

п.ломбира ВСIlчкит1>

ако

за

Центра.лното октр.

19.

з3.купу

вача СРOl~ъ

праКТllf:а

3.

27.
330

УнраЮIТС:lЛ неъrоже да расходва пито пара

нуждuт'l> на УпраВ:lеЮlето

вители

11

ot-ь'Гр:;tДСli:о.ОБЩИНСIЩТО

28.

11 съдъ ржанието

на упра:

на ДРУГИТ'.!> с.lужапщ се зап.taщатъ направо

Управ.\еЮlе.

у пра.ВIlте.лJJ е отговорсиъ за свItЧШIТ'l>

A'Mi:-

ствия по Оli:троа.шо'rо упраЯ.lеШI~. Топ бди надъ всич·
ЮIтВ ПОДI;i;доыствеНIIИ

неыy С.lужащu и за всичrщ не-

Стр.

Брuй 5.

Варн. Общин. ВhСТНIIКЪ

4.

----реАОВНОСТИ,

опущеНIIJI

Алъжностцт-Б

п

си ТОП немеДJlЗНО

въ Гра.дско·ОБЩIШСЮIТО

отъ

отъ

съобщава

т1>хъ

УВОJLlJяватъ

Управ.lе1ше.

единъ

отъ

пунктъ

на

другъ тоже не )lОже другъ

си оБЩИНС!tи вещи, даватъ гараНЦПЛj

Съв'};тъ.

Ч.t.

УправитеJlЯ' е ДJlъженъ саиъ п.ш чре:зъ по

да прави

внезаПНJI

ревизии

31.

KlIreTa

поне

на

топ е ДАЪ
веднъжъ

въ

11

да

е

HaI,a3B:lT'.!> се
отъ Ото

У.ЮВСI!ИТ.н С'ГUI':П сс възвръщатъ на при
въ опрсд-\;ленип въ приказа

'1'1>

СРОl,Ъ добропо.'lНО

KnIeTa

начинъ

внесжтъ с..l-Бдуеnшт'};

за

У.10вснит1; СТОЮ1 сс продаватъ чрззъ аУ1ЩИОНЪ и ОТ'Ь

най I,ЪСIIО на втори!! день.

06язанностпт-Б па СJLужащит1> при всички'г'h""

IJ

данъка,

суыnщ отъ прuдu.жбата
а остаПо>..lата

се изважда

часть се връща

теJLЯ на стоката. АIЮ ИрlIтежатмит-Б
отнесжтъ

до СiYiДИ.lпщето,

р.нШ!'НIIето

управите.ля на ОктроаАНОТО упраВ.lение. преГJLе

II

4.

ПОJLУ'lената

ПраВИJLНШ,Ъ, съ особниза това наставлеrшя нзработени

01''1.

l! по IСНiСЪВТО

на 06щrIната, п.ш на l!аrсунувача,

стов:ит-Б IШЪ дапъri:Ъ 11 г.lоба. Въ противенъ CJLучай,

пунктове ще се опред-Блятъ на ОСiIованис настолщий:

дани

ДНИ

.illlцата, 1ШИТО нрн у.laВЯНllето съ укрити

(:ыl'uтllБJlтъъ

тежат(мптi; IШЪ, ~що

м-Бсеца и за иам1>реното вс-Бкога да състаВJLлва юстъ,
който се представя на

па три

да заплата Ю!JLожената иу

IIЛII УПОТР'hбат!. сг.нщу тПх.ъ ор.У>жис,

МОЩIIJIl'а си да реRизнра на!! ма.Н,О два п;'{,тп ВЪ сед

женъ

въ '.гечеI!ие

съобразно съ '1.1, 1 ~3 ло 115 В!С.IЮ'iпте.ШО
мансr,пп Нar;:аза i С.1еll'1, Н:Оl\е1СС'1,.

раЗ~1'Ъга па 1,ОЛ

'1'0 ва,

~C

доr,аqатъ агентнт'н

и даватъ парични сушrи, И~lr ЛШJ,ТЪ rтoДЪ п:Rд'lНIПето

жицата, всичкит-Б пунв:тове; осв'1шъ

[1.1. i1 •
С'fО!i:И

да прави осв-Бнъ кмета. ВСИЧRИ о[гБ:JП, н:опто вне~штъ

30.

е Д.,IЪ'Iсенъ

ДII.оНllде.

rтрем'f;СТШlНието

то за вс-Бюrго опредi>.1Я ОБЩIIНСЮIlI

Щ,II:ТО

ГJlоuа I!JlИ да обжа.ша llршtaза пр_'дъ наД.l;;ЖНото со>..

и

RMeTa

ъrОЩППl'Ъ.

отъ деня на (:ъоGщснието

(шrс)rенно),

Всичкит-Б CJ-'ужащи на Оl"ГРО:1J1ПОТО ~yправ

29.
ление се
ииъ

неПСПЪJlненпе

ГJlоба

на притежа

на стокит1> се

продажбата

се

спира ДО

па ПОС.'l.1>днето.

III. Изводъ отъ Оrоманский Наказателенъ кодексъ.

одобрени отъ кмета.

ЧJL. 113. ROllTo ДЪРЗН{{ да пр-Бзре, испсува, ИJlИ
заПJLаши воеНШI'.г1> СО.lдати

ИЗ ВА"В q е IIИ е
оТ'Ь "Закона ва градското право октроа ", утвър
денъ съ УR:авъ No. 1113-83 г. JI Допълне
нието R:ЪМЪ тоя sаI.ОElЪ, Уl'ИЪР/I,еlIО съ У l~азъ

lIието,

(Вижъ Сборника съ ззrСОIШ отъ ПI О(,шшовешlO На
родно Събрание, стр.

326,

и С60РIIlШ •• отъ

венно Народно Събранис, стр.

1.
Ч.1.

1.

V Оuшшо

62

върху

таб.uща,

ЗИ1'ни, ИJlИ пъь.ъ

припаДJL-Бжащи

на Прзвпте.1~ТВОТО

затварятъ

се ОТ'Ь

а аIЩ при подобни

обстолте ..1ства ПОRа~кс II ОРdi~;ие, затваря се отъ шссть
м1>сеца до дn-Б години.
ка ИJlИ

COJlAaTIIH'}.

жаринъ

въ Bpe~le,

O'l'OЬ редовната

волска,

lщга си ИСПЪJLнява

НJLИ стра

CJLужбата,

С.1уже6ната

IIJLИ

си ВJlасть,

ЧА. 115. ь'ойто дързпе да нарави н-Бкой ГОА1>мъ
или маА'ыtъ ЧИНОВНIJl'Ъ,

натоваренъ съ ИСПЪJLНlIтеJlНа.

власть, IIJLИ съ H1>I,Oe ПОJLIIцейсь:о надзирание ИJLИ
упраВJLение па и-Бстото въ време, когато е испълня

бодни (отъ октроа) тил, които се натоварнатъ за другъ
градъ

ваАЪ CJLужбата си, ИJLИ BCJl-Бдствие, че е YlJotp-ББИJL'Ь
CJLужебната си в.ласть, lIАИ да направи и-Бкакво на

ПОДJL-Бжжтъ на речений данъкъ.

П. ИЗ80ДЪ отъ Допълнението,

j

редовна

години.

СТОIШ сх. сво

rрадъ, а тия които се потр1>бл1'Ъ отъ Сd5.ЩШI

м1>сецъ

отъ

па иакаръ да е безъ ОРЖЖllе и да н1>иа знакъ {)Т'Ь
нараняваНIIе, затварл се отъ шесть nr-Бсеца до ABi;

трап

IJJtИ на пностраННIJт-Б представители въ hШlжеството.

8абtJJl.'lJжка. Отъ антреПО3ИТНII'ГБ

наЧtlJLilIIЦИ,

ВСJL-Бдствие че с употр.нБПJLЪ

заl\Опа

ocb-Бн'Ь върху СТО1,ит-Б антрепuзиТIШ,

офицери

ЧJl. 114. KO!ITO дързне да бие н1>кого чиновни

всичrшт1>

Ii;OЬ~IOЬ

со>. IIСПЪJlПЯВaJlИ СJlужсбнитi;

върху

една седмица до еДII:!Ъ

градскпй даныIъъ октроа се ПРИJlllга uезъ раз.шrса на

предм-Бти, опред-Блени въ ПрИJLожената

се IШВЪрШili.ТЪ

noIl:C1,a и ИО.lIIцеЙсюr

отъ l),ОПСТПТУЦIIJIта,

ВСички живущи въ БЬJlгарИR.
ЧJL, 7. Таксит-Б се ПРIIJlагатъ

въ вреие КОгато

чепия

114).

Изводъ отъ 3аноиа.

СЪГJLасно съ ЧJl.

въобще отъ

си обязанности, IIJLII ПО с.t'ВДСТВИС на употр-Бб.1еюrето
на СJlужебната сп ·в.щсть, Il ПО тол паЧliНЪ сс е до
I;:аЧИJLО чеСТО.lюбаето II 'Iесть'га И~IЪ, В31ПIа му се ГАО
ба отъ сдна до три З.ШТ1IlI .1НРИ. Al'O такива дока

г.
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II поставенит1>

ПравитеJLСТВОТО ЧIIНОВIШЦ!I въ ПОJLIщията и упраВJLе

силствие,

което да е стаНЖJLО

причина да се разБОJL-Бе,

Тi\Iсъr,ъ съразnr-Брно съ степеньта на това му ДОСТОЙНn
оU.lагание! за наlшзание д-БJLО, наRазва се съ ДВОЙНО наказание,

ЧА. 1. .i'Lицата, които укриватъ отъ
съ октроа ПОДJL-БжаЩl{ на тоя даПЪ1,Ъ снои стоюr,

i

отъ

KOJLI,OTO

е опредi>JLено

въ закона.

БИJLО чрезъ тайно внасяние въ града, Gи.~о чрезъ не. )
точно ПО&азвание вида, качеството ПАИ IЩ.\Иqеетвото

иИ'Ь, накззватъ се съ ГJLоба, равно на ТрОЙНIIЙ данън;ъ,
който CJL-Бдвз отъ укрптит-Б СТОltи.
ЧА. 2, Показаната въ ЧJl. 1 ГJlоба се Ha.~aгa съ

~

~

приказъ отъ общинскии кметъ въ полза ~~a ОU~ШIската касса п независимо отъ даНЪ1са,

Аа се вземе отъ укриваната СТОЕСа.

!

"Приятелската Дружина" -

ЯВНА Б.i'LАГОДАриоеть

1

1

8арненский Клонъ

C'lIITa своя света АJ1ЪЩНОСТЬ Аа изяви

I,ъмъ ония Господа, които БJlаговоJI.ИХЖ да подспо-

мОгно>.ТЪ Дружината съ парични ср-Бдствз, както и

КОНТО С""ДUЗ,j.. СЪ

книги по CJLучай пменнит-Б П~IЪ дНИ "Дпмитровъ-

[~~~HЬ"' IIАрханг!М.овъ-день" и "НИR:УJlъ-день".
8aбiJл.'6жкз,. Приказа се съобщава незаIJЗВПО на
,
Настоятелството.

притежатеJIЛ

на

стокит-Б,

ИJlII па

_

_,

пего ний пъ.шо-

' 7 Декеиврий: 1888 Г.

ПечаТНl!ца ва Х. Н. ВоИuцковъ. -
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