ГОАIllШ П.

-

.;1!.

Едuпъ БРОll

3

ст.

10

Вторникъ,

31

ЯПУ"'рlli1:

1889.

ВАРНЕНСКИЙ DЕщинакий Бtатникъ
if

Ще II3.1.иза обикповенно
:кыIIъ 1 и 15 отъ Вс13КИ:И
l\I-Бсецъ.

Цtната за

за

броя:

Кнлжеството

3а всtКaI~ВИ обяв.,сНJШ се

еАИНЪ редъ отъ

2 JleBa,

15

други l\ържавп 3112 "

"

1I

24

40

п.лаща па

буКВII ва първпii па.ть

ст. а ва с.ltдующитt ио

10

ст.

Писма, пари и всичко за В13стника да се праща до Градсно-Общинсното Управление въ Варна, отъ което
-за ВС13ка ПОJlучена СУШIa ще се отпуща ФормаJlна Iшптапцил, сна6Аена съ 06щинскпп печатъ, I,ОПТО ще сс
ПРИJlага п на ВС'}шпи 6роЙ. В13СТНIша се пздава подъ отговорностьта на каIета Ер. J\IПРСl>ИП.

Търгове въ Варн. Град.-Общин. Управление:

-

Иеканип първоначаJlенъ 3RJlОГЪ е дева петлесетЬ
за сдно аI13СТО въ

3JlaTo.

На 3 и 4 Февруари:й ще се продава'l'Ъ раз
ни 06ЩИНСltII мебели. 3аJlОГЪ 5%.
2) На 17 и 18 Февруарий т. Г. за отдавание

се ВИДЯ:ТЪ въ

110ДЪ наемъ оБЩ\{ПСltитt

присжтственни ДНИ и

1)

градини

Градската и

ЖОрСi>а'l'а наедно съ еКСПJlоатиранието
ЛаАОГЪ

При

МОрСКИ'l't бани.

отъ първонача.шата ц13на.
На 10 и 11 Февруарий т. г. за отдавание на

5%

3)

предприемачъ

паПР'lвата

едноетажно

вдапие ва

06-

щинско първоначаJlНО училище, недаJlечъ отъ Съ60р
ната църI,ва. 3аАОГЪ се и<!ка 5% отъ първоначaJtната
цiша, въсходяща на OKOJlO 20,000
4) На 10 И 11 Иарт'Ъ 330 отдавание на предприе-

lIIачъ направа'l'а оБЩИНСIi:О вдапие БЪ Градската гра
Аина СЪ

пожарна

кула.

31МОГЪ

5% отъ
OI,OJlO 23.000 Jl.eB3.

ОЦ13нка, въсходюца на
ВClIЧКII Т13ЗИ 'I'ъргове

ще

сс

начаJlната

произвед&.тъ

въ

указанит13 ДНИ часа на три сл:t;'(ъ пладнtj ПОСJl-ВДНИ

'l'-Б два съ тайна КОНlсуренцпл.

1l0ЮIНI!1't

гжтъ да се видлтъ ВС13ЮГll прпсжтственъ

УС.I0ВИЯ мо
допь и часъ

въ канцеЛНрИН'l'а на ОБЩIIНСltо'l'О Управ.1ение.
Отъ

-

24

Февруарпп АО

Поеинит13 УСJlОВИЯ,

както

CoьrJlaCHO предписанието отъ Министерството

-

на ВЖТР13шнит-В Д13Аа, съ дата 12-й т. и.
М13стенъ, т. е. по

10

С'l'отаПi>И па

Съг.lЗсно съ окржжното

-

ОКр.<Yiженъ УпраВИТeJLЬ отъ

ВС13кога

переторжка

на СJl13ДУЮЩИll прис&.тстненъ день:

Февруарпп т. г. М13стата, означени въ ПJl.а-

на: а IV, а VП, а, б, в Х, и в
2) На 27 Февр. т. г. а, 6 XHI, б, в

З) На l-йМартъ" "
4) На 3 Мартъ" "
-5) На 6 Мартъ " "
6) На 8 Мартъ " "
7) На 10 Шартъ " "
8) На 13Шартъ ""
9) На 15 Мартъ ""
10) На 171iIартъ " "
11) На 20 Мартъ " "
12) На 22 Мартъ » "
13) На24Мартъ " "
'14) На 28 Мартъ " "
15) Па 30 Мартъ " "
16) На 1 АnРИJlЪ " "
1. 7) На 4 АПрИJlЪ" "

Варненскпй

досеГ:ШlНИ'I't

распореж;'(апия: отноr.итеJIlIО вапаспитt войшща, ЕОИ
СИ-1а п

зя-

тан

година. 3а туп при издавание свидt'l'ел:ствана вапасю(
Р.оИющи Ра спа6дпвапието съ паспорти ще се
ПОрЖЧИ1'елсво, че при първо ПОJlИКRание ще

нвема

се- явл'/'ъ

въ J~пя:жеСТIJОТО пра над,т)';жпат'Ь ВО ИНCJШ пача.ШИЦИ.

Г-нъ Варнен. Окр. Управптмь на 13 т. :&1.
N-o 255 утвърдп рl;шепието на ОБЩllIIСIШй.
СЪВ13тъ отъ 19 ДСI,емврюl: 1888 N·o 370 по произ

-

за

продаденит13
-

XHI.
IV, 6 vп, г, Д Х.
г, Д XIII, г, ,'1, е 11"', в УП.
е, Ж Х, е, Ж XIII, 3, 11 Х.
3, И, К XIII, а, б 1 6 IlI.
а llI, а 1"'1, а, 6, в IX, в ХН.
а, 6 Хп, в, r 1, в, г П1.
б 1"'1, г, д rx, г, А ХН, е 1.
А 1, д, е III, в 1"'1, е, Ж IX.
е, Ж ХП. ж, з 1, Ж, з lII,
г 1"'1, з, И IX, 3, И Хп, и 1.
К 1, и, 11:, Jl III, д 1"'1, к IX.
л, 1\1 IX, к, А, м, Н ХII.
а, б, в II, а 1"', а, 6, в V'IП.
а, б, в XI, Г, А, е П.
6,У, Г, ,'1 1"'lП, Г, ,'1 XI, в У.
е, Ж, 3 VIП, е, ж, З, и XI.

:::

р.,

О

Купувача

t::

<\j

<:)

~ f:;

~15
..

оо

О

~

Z

..

1 Геор";'и Ноевъ
2 Добре Отойковъ
3 МихаПJlЪ Ковчазовъ
4 Х. Д-Вчо ВаСИJlевъ •
5 Х. Д13чо Васи..leВЪ •
6 ПаНRJ10ТЪ М. ЧеХJlаровъ

7

t::

<\j
Ео!
<\j

ф

Стефанъ IIИКОJlОВЪ

.- '"

t:I:1

No.6~

No.64
No.63
No.51
No.50
No.13
No.62

ф

~
Ео!

ф

:>1

::;;

О

;.;

о

<t

1
1
1
3
2
2
2

О

~

~ ~

"'~
о Е-о

~<:)

~

c:::~
.л.

-

'"

~O
ci ф~
о

д-Бжащu

а IIМСНIIО:

8..~
~ ф

~

~

'1:

ф

ъri;cTa,

MaxaJl.a,

:Бва, УЧПJlпщето "Св. 1Нетодпп", Новата иахаJlа и ко

24

Г~

ТО отива'l'Ъ за,1;Ъ граница, ОС1'ава'l'Ъ въ

между :КазаР~Iата и Новата

Еа

на

25 т. N-o. 596,

веденцт13 търгове

1)

N-o 350,
OItTpOa, като отъ
Oi>aTa, а не по 30.

отъ ХаСItЮВСItИИ: ТЮТЮП'Ь ще се взеиа

ски lII13ста за здаНIlЯ, Jl'вжащп ыIждуy Съ60рната цър

СJl13ДУЮЩПТ-В ДНИ,

веи'1КП

подъ

4 АПРПJlЪ т. г.
105 град

СА13АЪ ПJlаДН'Б, ча~а отъ три до петь съ

МОГ.<Yiтъ Аа

часове.

ще се продаватъ чрезъ пу6Jlичепъ ~I:ЪРГЪ

-вачницитt, а пменно въ

II ПJlана,

Общинското Управ.lение въ

'"

о

IcT •

~

.,ева

ICT.

51418

02 504
23 450
55350
17 32711. 38288
31 433~ 1434 28
10 450100 945
71 460
1246 60
09 450
940 50

Изводъ оТ'Ь усnоsитеnното за осstтление презъ

1889 r.

града Варна.

1)

Варненското

Градско-Общuюжо

Упраменио

отдава осв-Вт.\енпето на града Варна на ВарненсIШii
ЖIIТeJLЬ Г. СТ. Ив. Цановъ за ГОjJ,ина
Януарnй

1889

до

31

време,

Декемврпй с. Г., като го

отъ

1

задJl.Ъ

жава да ПОАi\ържа не ПО-МaJI.ко отъ 441 п нс повече
отъ

520

Фенерн.

Брой

Общинското УпраБ~ение се зад.лъжава презъ

2)

цi>.лата година, до гд-Вто oCBi>T~HBa града г. Цановъ
Аа W!.аща на посл-Вдпий за ВС-ВКШI Фенеръ 110 дваде
сеть три

лева rG;J;ИШПО,

J\iaTO му

на вс-Вкий IIl-всецъ припадающата

исп~аща

се

въ края

часть,

споредъ

'lПМОТО на пмепuт-h презъ истеltли:ii мъсецъ Фенери.

3)

За ОСБ-hт~ението града, Фенерпт-h и ~аМПIIТЪ

СЪ CTЪK~aTa за

тъхъ, Общинското Управ.лепие ще

предаде предприсыачу (г-ну Цапову) здравп и чисти,
каквито и той се зад.лъжава да ги
въ

предаде

Г.

Цановъ

се

зад~ъжава

да

презъ ц-h.лата година машинни ~аипи
отвt1'СТВУЮЩI[1'1I
:вclщ:ога,

употр-ВБJIва

фИТИЛИ, като ПО;J;рtзвз

съобразно

съ

Фориата

съ съ

N-o 14,

на

послtдпитt

горницата

отъ

машината па ~аМПl1т-R, т. е. lIЗIIИТО, а не въ видъ на

трижгъ~никъ; Фенерит1> и стък.лата ВСЕкога да бж
A.iКTЪ наi'i-;J;обрt исчистваПII, а лаМШl'1't, BcllKa вечерь
да се вапълва1'Ъ

raз'Ь и да се

да

rop'IJ съ
01'llУЩа. Bctcora.

първака чеС1'венъ

ЧИС1'Ъ

паЙ-ВИСока свtтлипа на

лампа'}':!..

5)

При мръквани е, т. е.

м1>дъ

Зl\хождание

на

МЕДУЮЩИТЕ УС~ОВIIЯ:

1.

Ч.l.

За право участие

въ търга

;Щ.l0rъ пе1'десеть (пО)

лева въ 3Ja'l'O. С~·Бдъ пзвър

е останж.lО това И.Ш овова МЕСТО, преда
вието търга за одобрение

е да дотък\Ш за.лога напъдпо

2.

Ч.l.

кое,то

5% отъ продажнатацЕпа.
може да участвува съ

за~огъ въ търга за друго,

е .HMдaB~Ъ

Ч~.

3.

не

е

OCTaH.iК.'IO

ако

се

оставнтъ

да

JJ пай-ясна м1Jсечина, к ще се

оrа.с~'l'Ъ
тренъта, като стане вече Вlц'IJло.

на у

му.

Допущатъ се за конкуренти

само .lица,

които сж ПЪ.lновръстви, т. е. навърши.ll.И
отъ

възрастьта

си,

копто

могжтъ

да

21

година

паДАзватъ

и

чрезъ Формадно опъ~номощени отъ т1>хъ повЕреннпци.

Ч.l.

4.

П~ащанието на вс1шо купено МЕСТО ста·

ва въ три срока:

едната третя

частъ отъ покупената

ЦЕна се внася най-късно три .депя с..1.-Вдъ l~aTo е съ··
06щено съ писменв:а ПРИЗОВlta купувачу,

ГОАИНИ,

че търга е

j втората третъ се П.1.8.ща една l'одuпа отъ

СЧИТаНО сл..що

с~i;дъ ,1\в-В

отъ депя па утвърждението

търга. Ако своевременно купувача недотъюш змога
до

5%

отъ продажната ЦЕна ('1.1.

2),

а С.iКщо ако пе

n счупнание на фенери, лаи·
cMETRa на преАприемача. който

внесе въ установений тридневенъ СрОКЪ първат,а трет:ъ

е длъ.женъ да ПОIlР:JВЯ всичко наii:-6Вр1ше, т. е. най
.ЕЖНQ за сл1J}(ующата нощь.

зовава се за това nпсменно, Еато му се дава и за е

6)

ВсtIШ повр1ца

саы10

МЕСТОТО, за

върху

деня на УТВЪРЖАението, и пос.1.i;ДПJIта -

като

д.1ъ~e~.!>.

ЕоЙТО е BHecъ~ъ за.'lОГЪ за правоучастие'

въ търга на ИЗВЕСТВО }r.Вcтo,

сжщий

представя

и утвърждение,

можности

пзведнъжь,

покупка

шванието на вс-Вкий ТЪрГЪ R(шкурента, върху когото

УТВЪРАенъ

всички

за

едно МЕСТО отъ горi>означенпт-Б се иска ПЪРВОН8.ча.1l.енъ.

CJ\ънцет() феиеРИ1''IJ веАнага ще се запа~ватъ, ПО въз

l'орят'Ь еднакво презъ ц1J;Ia1'а нощь, кога1'О има даже

2.

предписаНИJIта на закопа за пуб.1.ИЧНIIТ-В търгове и

обратно

крал на ГОДШIата.

4)

Стр.

ВарненCI~ИЙ Общивс&ии Вi>стниl:CЪ

3.

пи и CToьt;la остава за

7) 311.

Вl;'lJltИЙ

.uощь иеЗ8паденъ,

ropll

фенеръ,
и~п се

който

шшtри,

ведостаТЪЧl10, II,'Щ lIе rорп съ

се

окаже

че

не

нiщ:оя

гори

trечис1'И

ва оспо»ание акта, съставенъ и подписанъ

и::ш

стъкла,
01'Ъ

по·

п.ли НЕкая частъ отъ нен аа купеното му МЕСТО, при
АИНИЙ и за АРугии мучай седмодвевенъ срокъ, МЕД!>.
който ако не ИСПЪJlНИ заАЪ:l:жепието си, Общинский

СЪВЕТЪ ще Има право да уничтожц търгl,I., като

се

задържи за СМЕтка ва Общината внесений змогъ и

лицеЙСltИЙ и;ш о(iщинссии агентъ, отъ преАприемача,

ВСЕка друга

г-на Цанова, ще се 3a;I;ЪР3Ш при псп.лащаниетопо четире

продаде МЕСТОЗ:О отново на търгъ, при които акО по-'

лева за ВСЕкпJl: такъвъ Фенеръ, колкото и

6ЖАе

c~i;A8a загуба, тя сжщо ще се Бзиска отъ неустояв

тБхното чис.lО, даже и ВСIIЧЮIТЕ когато 6и се наМЕ

ший на зад~ъжеlIИJIта си (първиiiкynувачъ). Змогасе

да

рп~и незапа.lевиj за В1'орий ПЖ'J'Ь глобата ще
величава съ цо едипъ

л:еll'Ь

на

с.'1учи два ПЖ1'И наредъ да се

Фенеръ,

наМЕрНТЪ

покупката, и се

се

у.

_като

се

га на купувача къиъ Общинското УпраВ.JI.ение, неза

незапаЛtJПИ

I висимо. отъ туи, гАЕТО ПОАПИсва той при търга т-Взи умо

а

напълно 1IСИЧКИ11J фенери у града, Обшин. Упранление
си з3,п3,ава право'l'О да унищожи това

внесена сумма СрЕЩУ

УС.'IОВIIтелио и

Аа произвеАе новъ търгъ, отъ КОЙТО, ако би

да

по

МЕАва загуба, ще Н тег.'1И предприеиача, независимо

отъ изгубванпе на змога сп. *)

преСМЕтва при ИСII.lащание пос~1>ДНJIта треть. За f\Ъk

вия и се Подписва на в ад"авате~вий ~истъl взема МУ'
се и Форма.ленъ заЛЪ.lЖ]lте~евъ записъ,

което стозз

C~-ВДЪ ИСП.,'lащанието първата третъ.

Ч.л. 5. За внисание вторий и третпй п.:\атежи:
се праща кynувачу ПрИЗОВRа Пtтнадесеть деня преАИ
настжпванието срока за. П.i\ащanие,

Поемни условил
за продаваяие, на основанпе У каз а отъ

27 септеы1

:врий 1888 г. No. 361, чрезъ пуб.шченъ търгъ, ]o~
rрадсltИ JI1Jc1'a, .II.Ежащu въ Варна иежду Съборната
:църква, коваЧНИЦИ'.rЕ, Новата·маха.ла и учи.шщето
"Св. МеТОAIIИ", означени едно по едно въ особенъ
IМaH'Ь, вс1>ко съдържаще вац-ммко 300 11 най,иного

445 О метра.

ВЪПРОСНИТЕ мъста

ще се продаджrь споредъ

- - -*)-На- Пll8вавтитi: и Н:lдвирате.tя иад'Ъ Фенеритt,

а са.що
:ва по.шцеiiскитiI стражари е предоставево право да О'.1'пущап
самп пъ,.\нзта СВЪТ.lLИН3 на Bc'kxa ,.\ампа, а:ко я BaM'kpaТ'L
че ве

'хори Ao6pil, независимо отъ туй пвхъ ще ее СЪставя ~RТЪ З3
:в:арушешrето и ще се г,.\о6и предприе3lача.

II по дстичанието'
на ТЕRИ 15 деня, Общинский СЪВЕТЪ може да счете,

че купувача се е отказалъ ОТЪ ск.лючениЙ ДОГОБОРЪ'

за JIРОАаЖбата, С~ЕЮ> :{toeTo Общинското Уирав~евие
заАържа на купувача ва :неустойка по~овината на
внесената суима, т. е. за.ll.ога и ПО.ilов:нпата отъ п~а

теНИТЕ за вносltп ru.ри, а МЕСТОТО ОСТЗ1!а пакъ прите
З'ание ва Общината, да 1'0 продаде отново И.'IИ ва
държи за Общинска ПОтрЕба. Здание се иозво~ява .Аа.
се прави l'a закупеното МЕСТО само С.1l.;Sf\Ъ :внпсаIШе
първии пмтежъ. Alto при срока на вторий и пом:Вд

ний п~атежи ве':!е ПЪНL построено вдацие, м-Встото не се
взема назадъ, а се R:шсква пеустойка отъ

купувача,.

Брои
освiшъ

законната Jl.ихва до

първитъ

ИСIL!!ащanието, още за

деня СJl.ЪДЪ срока по петь Jl.ева, а на СJl.Ъ'

15

АУющитъ по десеть Jl.ева.

ЧJI..

е съобщенъ

приказъ за това,

въ

Богато

противенъ

ако не стори туп

въ опреАЪ.lениП

:казва съ г.lоба до

25

СJl.учаИ

СрОБЪ, топ се на

на търга

повече

едно отъ продаваемитъ по тъзи ус.lОВИЛ

(нмози,

TaKCn

касса

всички ПОСТЕ.

оБЩПНСIШ

прпхоДQ:

и др. берии) само при Форма.шо облв

ВСЪБога СРЕЩУ форма.lна

JI

отъ ЗаЕ:она за
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и ио други праnите.l.СТВСННII и",и

оБЩИПСБJI ЗаБОвни

распоредби, които би ыу се прати.ш за РailtОUQДСТВО.

Ч.Jl.

отъ

JlIъста,

не може да се ОТI,азва отъ произведении

БОШо приема

rpak
C'lCTOBOAcnOTO
отъ 1887 г., окрл;жнитЪ отъ Министерството на B3iТРЪШНIIТ'В ДЪ.ла No. No. 147 JI 1301 отъ т. 1888 г.

.1ева, и Rиетството 1I10же да се

Ако нъкой БУПИ

7

ОБЩПНСЕ:ата

3.

СБИТЪ общини,'Ы. 34 отъ Прави.lНив:а за

п. 22 и ЧJl.. 96 отъ "Закона:щ град. общини).

Ч.l.

БИрНИБЪ,

въ

квитанция. СЪГ.\аспо С"}. Ч.Jl.

II1У

раСПОРЕ>ДИ за заграЖАапие това мъсто за негова смЪтка.

88

ОбщинсItиИ
пающп

.Jlение отъ вносите.'I.л имъ

6. :Купувача е ДJl.ъженъ да загради II1ЪС1'ОТО

си наП-БЪСНО Ао е,i'lИНЪ мъсецъ отъ ДЕ>НЛ,

(ЧJl..

Стр.

ВарвеНСЕИЙ ОБЩИНСЕИИ В'вствиGЪ

3.

2.

Бариерното право, O1tTpgaTa, щштарпеТQ,

интизапа, кръвнината (правото от,;& R.Jlаиnе добитъR'Ь),

той

те.Jl.ла.'lието, таксптъ отъ "аIl1ГИ на тег.НI.1ЮI, на &аН

утвърденъ

търгъ на извijстно мъсто, подъ предJl.ОГЪ, че е да.1Ъ

тари, на ltaрт.и,

за

таБСИТЪ отъ .1Ю.JlБИТ't по Ве.Щltдень и Ба:iIрама и ДР'

одобреното

повече,

и утвърденото

за продавание

~lЪCTO

защото останжJl.О върху му за по-ма.ша СУ~П'rra

друго мъсто,

га което

търга не се утвърдява:

Об

ЩnНСIШИ Съвътъ си запазва правото да одо брп произведении търгъ

търга на

безъ

да

одобрява

мъста.

APyrII

ЧJl..

на едно иъсто,

всый,' които е КУIlИ.1Ъ мъсто ОТЪ про

8.

I
\

таб.ш и други

т., за които и~щ издадени

игри,

БIt.lюqпте.що

особни праВИ.1ИПЦIJ,

се съ

биратъ ПО начина, ИЗ.l.оженъ въ ПОС.il.ЕдниТ-В.
Ч.i!.

H3..1araHII отъ ОБЩИПСБОТО у
96 отъ ЗаRона на граДСБИТЪ общи
ни, които не биватъ НИБога ПО-ГОJl.Ъми отъ 25 .leBa,

3.

Г.:l06итЪ,

праВ.Jlение ПО Ч.l.

,на.юга върху Jl.ув:сознитЪ коне и Бучета,

такса

на него здание,

праВИJl.а,

(серги парас.а>.) отъ ыъста по у.ШЦIIТЪ, п.lощадит-В Д

когато е у

другп градски nраЗД1tИ МЕста, П03ВO.'Iите.JlНИТЪ бп.1ети

Н:1IJ:-:КЪСНО

СЪГJl.асно съ техничесь,'11ТЪ

въ ccIte~lb години отъ денл,

твърденъ търга за проданьта на МЕСТОТО,

СJl.ЕДЪ ис

отъ

надписитъ

годишната

даваемитъ по тъзи ус.ювил, ДJl.ъженъ е да сп построи

(ВПВЪСБИТЕ), арендната п.tата

за направа и иреправки зданил,

по

Ii:OraTO

тЕхъ

не

тичанне на :който СРОБЪ незастроеНИТЕ МЕста,ако п да

се

еж вече ИСП.lатеии,

25 .'I.е8а, таБСИтЕ за съчепие дърва отъ Общинска...",

назадъ,

като

се

Общината има право Аа гп взе~1С

задържи

прп

това

ПО.'lовината

отъ

внесената С'УМlI1а, СрЕЩу П.'lатежитЪ п.JlУСЪ за.Jlога.
Ч.l.

Ав:тъ за пов:упка

9.

вършва отъ Нотариуса,

:nР\)Аажбата

-

СЪГ.ilасно

вннсанието на ВСИЧКИТЕ П.lатежи за

ако се извърши

преди

АадеНИТЕ

се

съ закона,
II1ЪСТОТО,

из

RoeTo

срОБове и акта се

се пзвършва по-рано, а ииенио С.JlЕдъ исп.lащанието,

само с.1ЪДЪ Боето се допуща продавани ето и въобще
отчуждаванпето

пеното

МЪСТО,

отъ

лредйдущий ЧJl.енъ
Ч.Jl.

10.

страна

но пакъ съ

на

Rуп)'вача

запазваиие

другиму :ку

УС.Jlовието у

(8).

Всички раЗНОСБII по СR.ilючвание задъ.Jl

житеJlНJJЙ заппсъ т. е. запродажнnit

договоръ (имен

но за гербови lI1аРIШ)

II

за извършвание

продавате.JlНИЙ

(гербови

аБТЪ

раЗНОСRИТЪ

марки,

актовп,

н:ръ

лостни и др. мита и берии) П.Jlаща куиувача.
Ч.'I.. п. Търга за всъко продадено по тъзи
вПJI мъсто ще се счита за

саll10

окончатсJl.НО

ако бл;де одобревъ отъ ОБЩnНСRИЙ

утвърденъ,

cъr.JlaCBO

съ

YCJl.Q-

СЪВЪТЪ

И

закона.

уатановената

Ир.,

тарпфа

повече

aTi:TOBe, свидЪте.'l.ства
CBIIA'hTe.JlCTBaTa за заграПIlЧНИ

вItJl.ючите.JlНО

на

разни б.Jlапкп, изготовени за У.Jlесuенпе 1Iа жите.шт'J>
(за пор.а>.чите.Jlства'1'а

за паспортпи СDидi;те.lства, I~ЩI

то се продапатъ по
ШIali:'Б пуждающий
шепописецъ

често

(20)

ДП:lдесетъ

се оп
по

РiYiчите.ilСТВО и др.),

(;ТОТП1ШII,

паспортъ

СДПНЪ

.Jlевъ

П.JlаЩI1

за

Градска Община общинеиитt берии.
Ч.Jl.
въ 'I.'l.

2

1.

Всит,шиТ-В берии, които не сж. ИС'lПС.Jlени

и др. на тол правИJl.ВПКЪ, се събпратъ отъ

по

пъпци,

11

показвачп на .Jlюбопитни преД~lЕТИ, свидЕте.lствата за
погребенпл,

такситъ за ;uагааинажъ

други общински В.ilага.шща и

TO'lHO

АР.

БЪ

ратъ, по ЧJl..

8

отъ

Общин

ОТЪ ДЕЙСТВУЮЩИЙ Прави.1НИI>Ъ за ВЛ;
ОТДЪ.Jlенин

Общинско Управ.l.еllие,

ОТЪ

С.Jlужите.:lИ,

и третестепеННII,

които

с.а>.

всички,

да.1П

на Варнен

фор;uа.1НО ОПЪ-1НО

мощени отъ Общинский СЪВЕТЪ I1.Ш
щински

И.lИ

ВСЪЕ:ога

заБона, тариФи, се съби

тръnтнип ръдъ на всичкитъ

ако

гаЗ1l0ТО

таюшзъ,

по ycтalloвeпиТlJ отъ заIюна И.1И

СБИЙ Съвътъ, съг.lасно съ

отъ куета

като

об

отчетници,

прсдварите.l.НО

гаран

ция въ раЮIЪРЪ, оиредЪ.l.епЪ отъ ОБЩПНСRИЙ СЪВ'.БТЪ,
както това се направи за

за начина, ПО КОЙТО се събираrъ въ Варненската

Ii:OraTO
на про

наПИСВ(I.I1I1С

отъ спира'lИ

Tari:CJITE

КО~1Исарптъ

събирачи

Иllтизапа и правото отъ Б.1анпе (вижъ Ч.l.

ПРАВИЛПИRЪ

ОтЪ

паспорти и продавапитЪ ОТЪ ОБЩИII ското Управ.lеUlIе

CIi:OTO

извършенъ,

споредъ

гора, ТaItСПТЪ оп преlЩСII

II

С.ilЕдъ

C.ilEABa,

ВИJl.НИRа за събпрание интизапа и ЧJl..
ника за правото от'ь

K.l.aHe).

8

6

на

на Пра

на ПравиJl.

Вуета ca~lЪ ще опъ.lно

мощава отъ ОБЩИНСIШТЪ Д.'I.ъжноетни .шца за

рание нъкой отъ ИС<Jисленитъ ОБЩПИСIi:И берип
менно, т. е. когато ОII'Ь.II.номощениЙ

CJl.ужите.JlЬ

отпускъ за до едпн'Ь м--Всецъ и.lИ I1апусне

съби

вре
е въ

с..'1.ужба.та

сп, за което ще ДОJl.ага. на Съв-Вта въ първото му заci>~

Брои

3.

дание за подтвърдеuие даденото ПЪJLНШЮЩНО, ПJLИ за-I
давание

иъ.лНОJlIOЩНО

ЧJL.

писмо

ДРУГИМУ,

BC1>I~a и най-маJLка ПОJLУ'lена сумnrа ОПЪJL

4.

номощеНИII събира и заппсва haI'i-вниматеJLПО
ВОllIЪ

пъ

присжтствието

квитанционна
гата,

и

въ

я дава

на

впоспте.лл

въ

и

CJLO-

н:о.ято

подписва

• . . • .).

отр1>зва

съ

звапие

пос.л1>днята

вносите.ля.

На квитанциит1>,

отъ канцеJLарилта,

които

ще се Iшдаватъ

вънъ

предварите.лно се ПрИJLзга отъ Се

кретаря ОБЩIIНСКИЙ печатъ и квитанционнит-В книги
се предаватъ на ОПЪJLНОllIощенит-В

д.лЫl\НОСТIШ

само, когато сж иаДJL1>жно зав1>рени (ЧJL.
за градскит1> общини). При

внисанието на

чение СJllшата

удостов1>рлва

съ

.шца

Закона
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събраната сумма, топ вс-Вкога незабавно

бирника

при

ПОJLУ-

си

факта

подписа

предъ думит1>: Прихода по тая :квитанционна книга,

отъ квитанциитi;
щений

N-o N-o

У-х

отъ опъ.лномо

BKJL.

едuкой CZt предадени ми сж напъ.лно днесь при

облв.ление
Ч.л.

N-o,
5

дата и подписа.

Бирника, преди да приеме

отъ

ОПЪJLНО

щений да събира изв-Бстни берnn и.ли наJLОГЪ Общин
скиn с.'!.ужите.ль внесеното ко.личество, прег.ледва по

иреди съ начаJLника на Финансовото Отд-В.ление едно
ио едпо иостжпи.лата СУllIма, като събира отново ко
.личествата, състаВJLЯЮЩU тал

cMaIa,

бе.лi;жена непраВИJLНОСТЬ, БИJLО въ

и за ВС'}ша

раЗМБра

на

за

CJLoВ

дуе~юто се, би.ло ВЪ съБИРaIшето (СJL:lгаПIlСТО въ едно)
СУММIIТ']:"

бll.Ю въ зш~ъснлванието съ внисанието въ

опред-В.леното отъ тол ПраВИJLНШ~Ъ
nOCJLoВ въ

Bpe~Ie, БИ.10

наЧlша на заПlIсванпето СУЫШIтi;, т. е.

преправенил, зачеркванил, стърганил

11

ниn
за

пр. лвлва пис

:менно най късно П:t CJL-Бдующиn день па кмета, който
ПОCJL1>ДIIlШ: ИJLI[ за~[i;СТНПI~а

и да е тл, на бирника. за заппсвание въ прихода на

06щината поне на два и.diти въ ~I-всеца, на

чпс.ло

16

п на края на м1>сеца.
Другпт1> Общински берШI, IИПТО сс внпсатъ на

дадената

юшга, на кочана, който остава въ кнп

Iсвитанцията,

то си (опъ.лпомощениЙ
и

на

оБЛВJLение находящата се у него СУ~Пlа, KO.lI~OTO ~Iа.лка

общински ОПЪJLНОМОЩНII .пща вънъ отъ канце.1арИЛ

та на Общ. Управ-.ление, lIшгазинажа отъ в.1ага.lI[ща·

та и др. т., ако нiша за тtхъ друго р-Вшение се вна
сятъ папъ.ШО въ края на вс1>!Сии ~I1>сецъ.

Тол праВИJLНИь,"Ь е г.1асуванъ и приетъ отъ Об
ЩИIIСКИИ Съв1>тъ на
ние

Qктоиврий

1l-I'i

р1>ше

1888,

N·o 238).
-

Съ иредписание отъ Г-на l\Iинистра на Вж.

трi>шнит1> ДВ.ла отъ Б·иИ т. м.

N-o 148,

на Варнен.

Град. Общ. Уиравление се разр1>шп, щото приходитt,
пре;(видеНJI въ 1'ОЧIШ

чл.

109

и

5, 6, 8, 11, 12, 13

па "3a1tOHa ва гра.1;СJштt

01'Ъ

14

общ!IПИ",

когато

събиранието имъ не е дадено на закупува'JI[ (споредъ

п.

5

ЧJL.

отъ Закопа) ;J;11. МОГЖТЪ

79

jЩ

се

събираl'Ъ

ср-Вщу особпи квитанции 01'Ъ спещш..IIIИ за това град.
общин. агенти и да се внаслтъ отъ

пом1>дпит'В

съ

редовни облв.1енил въ общинската l'Зсса, съг.ласно ч.1..
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отъ цитираниIf заКОIIЪ, при упражнлвапие

паn

строгъ КОНТрОJ1Ъ върху д-Вйствилта и отчетностьта на

агентит-В. По Сi1'iщий наЧИIIЪ е разр1>шено

прибира нието и внаслнието на градското

да

става

право

отъ

ПОЗВО.lите.1НИ бплети за погребение, правото за ~шга

зинажъ и др. Но за Г;Iоби'l''I; и ханцедЯрС!tll1't берИlf,
се предписва

непремi;нно

Cl'BelfHO на г.НIВПИИ:

да

БИрНIIКЪ.

срока, въ който спецпа.лнит-В

се

внаслтъ

Ко.шото

се

пепосрtд

касае

/\0

агенти ще сж д.1ЪЖПИ

да внаслтъ събранит-В отъ т1>хъ сушш, то

оставено

е на Общпнското Управ.'1енпе да го опред'В.ли, С.l1>дъ
като вземе въ внимание
прпходи

II

количествата на събираемит-Б

гаранцилта на агента.

му ПРСГ.1едщJ. СЖЩО единъ

по единъ nс1>IШn кочанъ пай късно въ крал на nс1>-

кой три м-Бсеца. 3а нарушение
ка за счетов()дството

чл.

43

при държание

книги се взе~Ia

rJLo6a

бирапие н1;кол

берил

отъ ПраВIl.лни

и отъ опъ.лПОlIощспит1>
ИJLИ

на.логъ

съ

Народното Събрание ВЪ зас-Бдан ието
си на 18 Ноемврии 1888 (ПРОТО~О"lЪ ХХ) е

се

ИСТЪ"lкува"lО, че правото, :което общuнит-Б и

квитаНЦИОННIIт1>

JLИца,

за

както

взема таквазъ Г.'I.06а оп бнрника за всички отъ него
водени

книги.

Ч.'!..

6.

JlIaТЪ ва сзбuраnuе mmсси ОТ3 o'1ttpenue
СЪ :крина,

Опъ.лномощепит-В отъ ОБЩИНСКИЙ'Съв1>тъ

ИJLИ отъ IшеТI1 д.лъжностни .лица, ако по рода на берии

т1>, за които се ОПЪJLномощаватъ,
с.л-Бднит1>

-

въ Общинската

събиратъ т1>зи по

канце.ларил,

ще

навначени

се простира
ва

и взрху

uвнасяnие

отъ

xpaHиТ'f;

xpa1tumt,

nред

Еняжеството.

(Окржжно ОТЪ Вжтр. Миниет. Ж 527-1889).

бжджтъ

ДJLЪЖНИ, щомъ се събра.ли една СУllша, колто ВЪЗJLиза

па 25 .лева, да внаслтъ тал СУllIиа при фориаJLНО 0-

блв.ленпе па бирника, издаденитi; отъ БОГОТО квитан-

ЦИП тр1>ба да се съшиватъ въ особно д1>JLO и да

ги

представятъ въ крал па nci>кой три lII1>сеца на кмета, за приобщавание въ крал на годината къмъ дру_

гит1> оnpавдате.лни Общински счетни книги.

Варненската Църковна Rошrиссил облвлва, че по

неже БИJLетит1> на Б.щготворитеJLната .lотарил, отъ
които два ииа да спече.ллтъ по една Rжща въ

~__. _

Вар-

на, не lIIожаХi1'i
до 31 Декемврий
/... да ;ср
' ,-:пp-Qд,аджтъ
.

1888, назна~',~~:iIОВ'Ь·_СР~rit_За,. теГJLение тая .лота-

зо й lII·.tiсецъ
зо
рил, а имен'I!~.. ;:3.0: iвrv:,G:fЪ.":
1889 f "най-к'Ьсно "'0 когато
,1-:
Icliиа събрано повече отъ 25 .лева, събирача ОТ'Ь пос- се умо.ллв~т:!" В~~~И .гo~~oдa, А~~'КОИТО ИlIIа пратени
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