Година

IV.

Варна, 26 ЯuуаРИll 1891 Г.

Брой

3.

ВАРНЕНСКИЙ ОЕЩИНСКИЙ Б13СТНИКЪ
Излазя три ПiYiТЯ въ M~CBдa

ПllС~Ia, стаТlIlI,парlI п ~'еllЧКО ЩО е за

b-БеТНIша се праща АО ГраАско-О~!I\!.~-оRО1о,~;"

оБИlшовенпо на 1, 1О и 20 числа.

управ.tсuпе въ Варна.

Цtната на вtстника за година е

4

3а обявления се плаща по

на рtдъ.

лева.

Изводъ отъ рtшенията на Варненский Общински Съвtтъ.
ноемрвии

7

1890

600

.'{(ша, сл1>дъ шесть

. '.t' \

.1.. - ' .

~ "~~J"

_ _- _

•

..

~.':i

15 ,стотинки

\~':> ~-:"

~ ... \

.:'-i

."

;'"'~;

".t
),;-' ---,~/
~~: .';!. ~ ,. ...1

)l1.;сецп., Сl)'ВЩУ над.l:1.;жно за

ll,ъ.l:Жll'l'едно.

г.

488. Одобряватъ се протоколит'h на 1Щ)Il\ШССШIта
No. No. 9002 и 9003 по оц'hняваниена H'hI~oii отъ "l'вс

501. ЗаявдеШIeТО на ЯШlJШ МЮ~РII, пастояте.'IЬ на
:lI1'hcTHaTa грЬЦlса чсрr;:овна общпна, ва да се ПСП.l:аТIl
1I11>стото,

нвето

по пщшп.

на

града

за у.'IIIца

отъ двора

на черквата "Св. БОГОРОДIIча" сс . оставя безъ

I1oc.'I1>AJCaTO това 1I11.;сто не lIOДД1.;жп па ИСIЫIaщапие.
502. Пос'ганоuява се да сс ПOlсупп ц1>.l:О'ГО 1\l'nСТО
489. Да се остаБII за I1лощадъ м'hСТНОС'l'Ь'гаl\IC~I;:AY на Судтана Rостапдпнова въ II уч. No. 937 отъ 73. 38
улпцит'h "Еня:жеСI;:а", "Аспарухъ" и '"Одесс)'съ", у II кв. :метра, по оц1.;неппс на lIaзшtчеiшта съ р1.;шшше No.
участъкъ на града.
1330/90 г. I;:Ql\I:IШССИ:I.
490. Оставя се безъ ПОС."l'hдствпепрошениетона Х.
503. Одобрява се търга <.:а отдаваlIIIе въ ОТICУIIЪ
тата 11 здннията под.iI'hЖаЩIl на отчуждаван пе за уре
гу.l:ирание у.iIИцата "Царь Борисъ"

Султана Ча~п).кова зп. построirJ~а.

491. Оставя се безъ пос.'I'hдствпепрошението шt Са
ЛШ\IЪ Х.

Ахмедонъ

за

дп.

не

се взеl\Iп. l\ШI'nшшажъ

отъ доставеННlIrlll1У въ града .. гавъ, ващото не се под
твьрди l,авваниетu иу, че не бп.'IЪ стоваРIЩ.'IЪ ТЪВII сн
СТОЮ].

У

градш,ото

492.
приемача

в.iIaга.l:пще.

Да се задьржN..ТЪ сто .l:eBa отъ залога на пред
Иванъ БаiIновъ ва довьршванпе на II'hKO~

работи у построеното

:lIIУ градско

здааие ва пьрвона

ча.l:НО учп,шIще "Св. НаУ1lIЪ", спор-Ьдъ
RОИТО

е предприета

ус.'{ОБIшта,

по

построlll,атй.

Одобрява се hрода:жбатаН:t 'l'ритъхъ грп.ДСh:П
J~онье, станк,лu негодни ва rpaAcRa работа.
494. Одобрянп. се l\Iн1>нието на градското техничес

493.

1:0

отд1>.iснпе

относително

ситуиранпето

на градското

М'1>сто у {У грп.д. участъкъ при това на Ид.

Дшшт

ровъ, Б. Радевъ, П. jItе"lебовъ и Р. ДШ\lПТРОВЪ,
Jlостановявп. изважданпето му на

се

II

търгъ за проданъ.

Оц'hняватъ Cel\l1>cTaTa на Артюпъ Манасия, Ат.
Х. ДШШТрОЕЪ, Парушъ Георгпевъ, Исar,ъ Гадодъ JI

495

ствис,

сбора на
доБIIтыIъъ

градското право

1891 l'ОДIШп. 11 се ВЪЗ.l:ага върху
ДИll1ПТРЪ Продановъ ва 488G ."leBa.
504. Да се отдустнп.'1'Ъ сто( 1ОО)."lСПп. на граДС1ШЯ чсш
)lеД~КIIЯ, възнагра~I~деНIIС за извьршснит'Н )fy работи ио
направа на четпрпт1>хъ НОШl чеШl\llI у \У уч. нп. града.
/Ю5. Рiшава сс да се отчу:ждятъ M'hcTaTa на Си
l\lеопъ Марковъ п Руссе Ыа'г1.;евъ, .-l:1>жаЩlI до IIО)I1>ще
нието на' ОБЩПНСJ:ОТО УпраВ.ШНllе,
)lежду
у.l:Iщпт1>

"Пр'hС.'Iавска"

и: "ШуяпеНСI:а", ва обществспна ПОиша.

506.Постановл:васе да се отвори

петь

KO.'I3.

на веДНiliЖЪ,

до свършвапне опред1.;."lешш зя,

това горскн участыI:ъ,' спор1>дъ настаВ.'Iенията за начи
на, по l~oiiTO се

ДОПУСh:a С'В'lеннето

дърва отъ

ropn'·l'a.

lJРАВИ.t1 НИ[\Ъ

града

Постановява се да се УСП.ПI I,peAIlTa па

496.

ВЪЮIO~I>:НО ПО сь:оро

ГрадСI>:О ОБЩIlНСRа БО."lНIIЦп., пь рпоначаиl:НО съ 20 .тБг."lа.
507. Да се даватъ отъ Общивското Управ.l:еmlе бп
деТII за с-Бченпе дьрва отъ rpaACI>:aTa гора СЮIO на Вар
неш~п, I>:ОПТО IПШТЪ своп та.'ШГIl II добптъкъ, за по

Еасандра А. ВIшвпзова, взе1\IeПП за градски у.юЩII, по
п.l:ана на

отъ прода:il~бата па едъръ

ва през'!>

{)тъ тоя на запаСНIIЯ

§

П"

фондъ по теr;:ущиi!: Общшrcь:п

бюжетъ, съ една СУJша отъ 2576 .пева, за ДОI'Сlыаща
ппе даЖДllята на ОБЩIIнсr;:ит1> I1МОТИ за 1890 година.
497. Постановява се да се П.'Iатп ва 1I1'hCTOTO шt H~a

3а начина на събиранието градскитt права (октроа .
барриерно право - "бачъ" ,за тегление стоки - "кантарие"

и отъ мtрение хранитt

производството

-

"шиникъ-парасн;") и за дtло

на октроалното управление въ гр. Варна.(Про"ъ.1жеШlе ОТl,

61'0;; 2.)

ТПНRа ЧенеСllзова отъ 17.54 ICBaAp. lIIетра, въ 1 участ.,

192

';Iева и 94 стотишш.
498. Оставя се безъ IIOC.l:1>AcTBIIe uрошешICТО па А

настасия Здатева
отъ

cToiiHocTLTa

ЛОRОИНIШ

и

на

:1Il1>CTOTO

Jlжжъ-r;:аПJlтанъ

3а транзитнитt стоки.

ОС'l'анждо, по ПOI~УП1~а отъ

3латевъ,

на сирачето

II

Иванъ.

съ

499. Въздага се на ОбщпнскотоУправ.'Iенпе да
снабди

Г.ААВА ГУ.

за да се опрости 11 другата ПО.'Iовпна

11.

ТрандафШIOвъ съ !I~l:ад'hлческп

аЕТЪ за по

Rупеното 1I1У отъ Общината 1Il'hCTO отъ 640 ЕВ. :lI1етра,
ПЪ V уч., кварта.l:Ъ XXXXIV", буква в.
500. Да се даде на синове Х. Атанасови ДИНllЯ по
плана за постропка на здание вьрХУ м1>стото ИМЪ НЪ

П уч. ~O. 835 И часть ртъ .градското, лtжаще до Т:Вх
ното, ЩО имъ ,се припада за

урегулирвание на учас

тъка имъ Еато платятъ па Общината 1200 лева -~ 600

,

БЪ брой, при ив,д,авание ·nОЗВо.'Iите.1НО ва ПОСТРОnI:а,

If

Ч..:t. 28.
"ow.rpoa",

Всички СТОСИ

иОА.t1зжащи

които сж. назначени за.

на об~laгание

t\руги граАове

въ

вжтрiШIностьта И.1.И за изнасяние въ чужбина, l\ЮГ.lh.ТЪ
,J,a се прекарватъ презъ граАа траюштъ, нъ T-h нн мо
Г.lh.ТЪ Аа престояпатъ въ граАа по-вече отъ 3 Аеня. пи

то Аа се стоварватъ на АРУГ') m-Бс'l'О, осв-Бпъ въ об
щинссит-Б о&Троа..:tНИ магазии И.1И СlС'ШАовет-h на l\IоВет
ната

митница,

ако

такива

насяние въ чужБIIна.
3а6t.11/kЖ1Са. Стоки,

стоки

еж

назначени

за

IIВ

назначени ва транви'l'Ъ. I\;vUTU
пристпгватъ. по пода и' се памиратъ ПОДЪ ведоВнието
па' м-Бств.sта митница, сжiЦО и тоБзи. !СОито ириетиrват'Б

Брой

3.

по сухо отъ вжтр-hmноетьта и се стоварватъ вре1Iенво
въ

ва митницата за ивнасяние отвы1ьь гра

C&.,laAoBen

ницата, може
.е.

Ч.,l.

Аа престояватъ въ граАа н за ПО'АЪollГО
~

Прит-Вжате.,lПт-:В IblH

29.

превозите.лит.Ь на

стоки, които сж назнзчеnи за транзатъ, сж А..lЪЖПИ, въ

24

часа отъ пристигванието ва

такива стоки.

Аа по

АаАЖТЪ въ OI~TpOa..lHOTU упраВ.,lение Аекларация по

становенатаФорма 1I по

9

у
сжщий P-ВA~ показанъ въ Ч.А.

IIТЬ настоящий прави.ilНИКЪ.
Ч.l-

30.

На обявеНllТ'В КО.,lети ,за траllЗИТЪ се

по

ставя l\шрката(внака) на оь."ТРОЯ..lното упраВ.,lение СЪ на А

писъ: "В. О. У. ТРАНЗИТЪ," за УАостов-Вревие ва
това, че CTOI~aTa е

вазпачева за трапвuтъ.

u

3абt.rz;Uжка. 'I'aKaBa MapI~a се поставя и па вс·lШИlI

КО.,lетъ отъ

антрепозираниТ'.в стоки, които се изнасятъ

- д~ 'енпй срокъ презъ т'БЗИ пунктове,
въ опре -н.,.
1>
коато С8. означени въ транзатнат-В .листове; ако c.il Аъ

се вам'ВРЯТЪ ' въ гр"'Аа стоки об.ложени
U
В. О . У . ТРАНЗИТЪ , то 'rа~ивато ще се
съ ~шрщt "
считатъ за тайно внесени въ граАа и У R:Oro::o се ва

A<LAeBll11"

~l:hръ на с~l-ВАуе~lOТо

H/I.

C.il1>Aye-

YAoctob-Врение

отъ

наА.,l':Бжвии

граАСКИИ

ПУНl~тъ (баРРllера), че А':БЙСТllите.лно означt\НИТ-В CTOK~
пъ 'l'р;ШЗUТIlиii

.,lНСТЪ еж изнесени

презъ тови сжщии

пуш;тъ.

1\.1;0 С.,l'hАЪ ИСТllчапието на АаNшиii срокъ, обяви

те.ш пе преАСТ::tвя

нужното удостов-hрение

за ианас~~

нието на транзитнпТ'h стоки, се З3А.ilъжаnа llеАнага тои

и.лu поржчите.;tя

иу, Аа зап.лаТIl

с.л-БАуемото се O~TPO

право.

Ч..l. 32. С.АЪАЪ I~з.то се извьршатъ преАвиденит-В

Форма.лности въ преАИДУЩИтВ Ч.il. Ч.,l. 27-31 отъ на
стоящии прави.ilНИ~Ъ, ИЗАава се на обявите.ilЛ '.гранзи
тенъ ..lистЪ отъ наА..l':Бжната за това книгu.
3абt.лtжка.

Въ С.ilучаЙ че обявите.ilЯ И.АН превози

.лений ср,ОКЪ II заяви Форма.,l1I0, че же.,lае Аа Иl\IЪ

транзитната

книга, които Ауб.ilикатъ

съ наА.il1>жната гербова :марка.
Ч.il. 33. Всички стоки въ ко.лети,

се об.л-Впа

СЪПДЖЦИ, чова

за

П.il<LТИ С.,l-В,'l.уемото се октроа, то може H~ такива СТОКИ Аа
се ШJЗIЮ.1И Аа останатъ въ граАа, С.,I~I>АЪ като

се

за:

Iыати ва т.-Вхъ O~Tpoa.,lHOTO правu, Вь такъвъ С.Ауч,ш
ОКТР03.,lIlОТО упраВ.,lение унич'Гожава първата мар1С\\

на

вс':Бкий КО.lетъ и поставя _Аруга съ наАПИСЪ: ~B. О. У.
n.латеnо;'

.
У".

За 6арриериерноrо право ,,6ачъ".
Чд. 34. Барриерното право се събирн. при

граА

Скит-h 01~троа.,lНИ пунктове (барриерит-В).
Ч.,l.

а)

Варриерното право се ваема:

35.

отъ пс-В!Си натоварени ~o.ila и добитъкъ, ]~оито

В.,lШJaТЪ въ

граАа.

б)отъ стоката, колто В.lшза въ
Аобитъкъ отъ
И..lИ

Варна СЪ l~O.la И

же.л1>анопжтната станция

AOBe~<JEIa по сухо

И.ilИ море на

ва митницата

l\ШТШIцата и отъ

ТЗl11Ъ В.ilиза въ граАа И отива на же.л-hзнопжтпата станция;

В) отъ брашната, коато В.ilааатъ С:: кола и Аоб~

тъкъ въ граАа ОТ'Ь ВОАеницит-ll но краи Варна, а тъи:

сжщ(} И отъ хранит-в и СТОКИТ'В, които се стоваратъ отъ

В:'1гонитв и,

натоварени на ~~o,;\a и

ва потр'нБЯllание

въ

граАа

АоБитыIъъ В..lиватъ

И.il1I ва изпаСЯI1пе на вънъ.

3абtJ.лtЖlCа. ЕАИНЪ вагонъ се смоЪта

20

I~O.Aa натоварени.

ЧД. 36. Отъбарраерно право се освоБО:lЬ~Ааш:\тъ са

мо т-взи преАмети, които се упомънупатъ :въ '}.Л. 7 отъ
настоящий ПР,ШИ.ilникъ.

Г.;lАВА

те.ш пагуби транзитнu:П: .ilистъ, ИВАава му се Ауб.lIшатъ

отъ

и

обстояте"lства, не изнесе обявени'l'Ъ сто~и нъ опреАЪ

и.ла АеПОЗИТЮL ~YM

ма пе ще се ~тпуща па оБЯВИТe.ilа Ао г,,:ъто тои Н:
пре,'l.СТПВП

се октраа.

r.;lABA

те.ШО .ilпце П.,lII въ Аепозптъ сумма, равна
KO~TO ОБЯЗRте.ilСТВО

г.лоба, равна на троиния раз-

3абt.л1;жка. А1СО вносите.,1fi, по иваГБненае на нъкои

Д.,lъженъ да преАстави въ OI~TpOa.ilHOTO упраВ.Аение IlИС

мотО се октроа

СрО1СЪ

м-Врятъ ще се на~азва съ

Ч.il. R1. За обезпечение на октроато оБЯВl1те.,lЯ е

менно обяззте.лство съ порЖЧИТС.,lство на АРУГО състоя

2.

шшасатъ

за АРУГИ граАове въ вжтр1ШПIOстьта.

a.;tuo

Стр.

Варненскнй ОБЩIIНСКИЙ ВiЮТНD&Ъ

V'I

За правото отъ тегление стоки (кантарие).
Ч.л.

37.

Правото З<1 тег.лt:JIIие (кантарае) се вэема

отъ н':Бкои стоки, ПОА.л1>жащи на тег.ление, при В.,lива

..1п, бъчви п проч., обявени за 'J.'ранвитъ, тръбва Аа се

нието lIМЪ въ граАа, а отъ всачв:и АРУГИ при ПРОАажбата•

За жилището.

доветъ на ЖИ.lпщзта. За това се Hall иного препоржча дървото джбъ п н. п. 3а таванппт. се употр-Вблватъ дъски, които винаги,

Най г-лаRНОТО убъжпще на човiшз ОТЪ СТУДЪ, бури 11 други
вредни вънкашни в ..'ИЛН1IЛ, свойственнп на к-лииата е жп-лището.

За да може да отговарл 11а ЦЪ.lъта сп Жlмището тръбва да бжде
сухо, CBt.T.., o, TOII.ilO, добрт. веПТII-ЛIIрано JI ,вапаЗС!IО отъ веинп
110чвешш ПСllаРeIllIЛ, което ;.ависи Г.щвно отъ мт.стото върху
което t

то

пос'rроеl10,

отъ J\latePlla-ла

JI

начина на

шшравата му.

Най за предпочитание М'вста с;у;: paBНIITt, ВИСОIШТЪ и да-ле!Съ
ОТСТОШЦ11т'1, ОТЪ б-лата. Никога не с-лъдва да се строл'rъ жи-лп
щата на ьr-вcTa еТрЪМЮl n краЙбрЪжнп. Почвата подъ Жи.щщето,
въ здраВQС-ЛОВlIО отношение 11грае твърд-В го.1ЪИО значение. Из
В'};стно е, че въ вс-Вко ЖII-'пще 111\lа течение на въздуха отъ по
да (дюше~Iето) до тавана. Това течение, при добр L п чиста почва
не е оевънъ шм,-Взио 38 здравпето; нъ, при почва В.,ажна и съ
иного органпчески вещества, то

е повече отъ

вредно. Въ жп

JШще построено върху почва не доБРО&ачеетвеннавинаги прони&

иатъ иепареПIIЛ вредите.ши и

вещества заразите.ши. Най доб

рата почна за подъ {'два постропка, предназначеназа живълппе,

&акто II иатериа.щ за ПОАа, ТР']:{бва да б,;;джтъ

CyXII. Както подъ
подоветъ, ТaIЩ и падъ тавапитъ за поддържание ТОПАпната,тръбва
да се постила на изв-Встна дебе-лпна ПЪСЪКЪ П.1И дРУГО неиу по
добно пористо вещество. Болдисванпето на CT-ВНIIт1; нама-ллва
проницаеиостьта IHI'h
п пр-Вчи на естественната
веНТИАан
цин у ЖII ..lпщата - най иногu !Согато то става съ ма-:J.lянна боя.
Най доброто е да се т-В изиазватъ съ керсчь. l\Iазп.щата тр-Вбва
да се подновлва ВСЪ&а година. ЕД[Jоетажнит-В 11 осаJ\Iотени кжщи
сж по вдравоCwlОВНИ отъ тил съ повечето ката, у които живънтъ

1IIножество, даже и тогава,

ПОС..lЪднит-В се

когато раЮIiзрит-В

на ПО~I-Вщенинта

у

на~IИратъ въ eAnari:Ba пропорцил по отношение

къмъ чп~.10ТО на живущитъ въ тЪхъ. Док:азате.'LСТВО на туй може
да нп пос-лужи .;lондонъ, гд-Вто, спорълъ статистиката; смърт
ностьта,

при всичката

многочис.лИlIНОСТ» на жит.митi>

l.ry

и зна

чите.ШОТО чимо на неИМУЩIIТЪ (про-литариата), ио настоящемъ
е по :ы:а-л!Со 'отъ КО-ЛКОТО въ многото други по го.IЪИП градове"

б-лагодарение

саио на системата у която се тамъ прпдържатъ

е П'}ЮЪЧ-ЛlIвата, конто винаги бива суха и не студена. Найдоб

при строен пе на

рил ИRтеРllа.1.Ъ за строение па жи-лпща -

I!СШJчепитi; тух-'и, направени съ празднпни отвжтр-В"Праздни
нптБ сж необходнми 33. да става естественната венти.1.ация отъ- ед

катни. Въ .I10НДОНЪ на Всън;и ДО~IЪ се падатъ средно ЧИс.10
АУШII, въ Бер..ШIIЪ - 32, въ Парижъ -35, въ Патербургъ 52, а въ Вllена - 55.

въ тБхъ въздухъ .лошъ проводвикъ на тошшната. Ко-лкото по
дебе.1И биватъ стенпТ'k, TOJl.KOB3 повече 'l'оп..1Iша се съхранява

на вълшапл въздухъ и поради туй естественната въ ТЪХЪ вен
тп-лацил е n iю значиТе.ша. При еппдеиичес!Ситъ бо.1i>c:rп, т1;, ~.

за ст-Енитъ сж АО,бръ

ва страна, а отъ друга за да се образува отъ зак-'ючaIOЩИЙ се

въ жп.шЩето. Впрочемъ дсбе-,ината ИJ\IЪ не тр-Вбва да преllщнапа

изв-Встна граница; обшщовената дебе.шна на cтhнитБ у едво
Жll-лпще Тр-Ббва да е отъ дв-В тух-'п. 3а Cw\ЪПRaниеито на тух

..штБ, когато се hap-ВЖдз.тъ, се употр-Вблва киречъ ВЪ растворъ.

Дървения матерНaJtъ, ако и да има изпскванцТ:В отъ :Хигиената

качества, се уnотр1;бява за строение ва Жlыища само въ В1JДЪ
ва -И:С&.lЮченпе, като опасенъ ПIiИ -пожари. Отъ :nero пi>аватъ по-

жи-лищата

-

да бждa'iТЪ

- оса110теНИj немного

8

Отдъ-леаит-В 'и осамотенп ~Iш-лища сж повече достжпни

.лъсно

сеПЗО.lирваТ,Ъ. IIIирпната на у-лицата, въ коятое,рас

ПО.10жено жи.luщето це тръбва да бжде по ма-лкз отъ ИИСОtjина

та му. ТЪЙ като само при туй _ус.ловие всич!Ситъ помъщеНИJI у
жи-Лището

Mor..1in' да по-лучватъ достатъчна CBt'l'w\U"11. Са;:ЩОТО
може Аа се ICaЖе и отщ)Си'tмно Д13ороветЪ. Нъ тоЛков&. бввапо
добрт. кмкото' у.\ицитh C..1i по широки И КО.щото по ва pir.,.i\КO
сж. распо.ложеlIИ жп-'tl1щата.

Ра~ТIl'tе-ЛIIостъта

0&0,.\0

жlМЩцат~

Брой

3.

СТ'рр.

ВарнеНСJШЙ ОбщинскпiI Вiстншсъ

Ч-'1.38. При в~изанието въ града се взема право

3.

кантарджии еж д.лъжни да отиватъ незабавно на ве-Бко

(обр. В.); 4) книга съ оБЯЗl\те.,lства за трашштни сто
lШ (обр. Г.); 5) кассова кнпга съ монетарь (обр. )\);
6) депозитна книга (обр. Е); 7) книга квитанционна
(обр. Ж.) и 8) Г.,lавпа Iшпга за приходит-Б (обр. 3.)
3абt.лtжтса. Въ баррпернпт-В пунItтове се ВОАЯТЪ
ва сега С..1.'ВЛУЮЩIlт-Б книги: 1) Ta~ЫOHHa кнпга за бар
риерно право."бачъ" (обр. И) и 2) обикновенва депо
витна Iшига (обр. К)
Ч.л. 46. Всички тия книги, И.Ш 31':0 да има нужда
за още други, предварпте~lНО ще бibДiYiТ'Ь bab-ВряnаНII
отъ Варненското Окржжно упраВ.1ение. Ако гралскит-Б

ако и само устно, да претег~ятъ продаваната стоса.

да

за тег.ление (кантарие) отъ варьта, боба, въг~ищата
(Аьрвени и каменни), брашната II д. Т., а при продаж.

бата отъ ВСИЧltи стоки ПОА~liжащи на тег~-hние.
3аб71.1z/Вжтса. Отъ брашвата, които се изнас.я:тъ на
вънъ,

не се взема право

за теГ..lевие.

Ч.л. зg. НИКОЙ н.ъма право при продажба на как
вато И да би..lО стока N1. тег.lИ съ свои кантаръ п.ли
Аецима~ъ отъ 50 ОКИ на rop·l;.
Ч.,l. 40. Градско-оБЩИНCIшт-Б И..lИ на заIсупувача
м-Бсто (продавница и д. т.,) когато еж би..1.И покани,

За правото отъ мtрение (шиникъ-парасж)

а..1.НОТО

Ч~. 41. Правото отъ мiрение (шиникъ-парасж) се
събира отъ OKTpoa~HOTO УПрНВ..1.ение при ИЗЕасянието
на ВС1шакви храни (жито, РN..ЖЬ, ячмикъ, кукурувъ,
овесь и проч.), спор-Вдъ установената въ 8юсона такса.

Ч~. 42. Оснобождаватъ се отъ правото "шишшъ

KO..la,

ваго·

ни и добитъкъ, В..1.изатъ въ града за извасяние навънъ.
3абt.ll:Вжтса. Хранитi>, които В..1.изатъ за потребя
папие въ града. се об..lзгатъ съ шпникъ·парасж.

Ч.л.

43.

При изнасянието на храни се, взема отъ

товарача въ депозитъ сумма ва обезпечение на с~-Бдуе
:мото право ШИПИItъ-парасж, спор-Вдъ
чество

въ

обявеното ко.ли

Г.ААВА У·IП.

45.

ПQ счетоводството на ОItтроа.шото управ

.lение се водятъ с.л-Бдующпт-В "R':нижа и книги: ]) дек
.lарацпи на Jl.истове (обр. А);
.lарациит-Б

(обр

Б);

3)

2) "R':нига

книга за

входяща ва деЕ

антреповитни

СТОIШ

е въобще подезиа, тъй като тя прi>чи на развиванието .ilОШИ ис
парения п прочист въздуха; нъ тя нетр-Б~ва да OT~eMa св-Бт

~ината на жидищата и за туй при насаждаипето й тр1;бва да ('е

пази извi>стпо правидо, да

се

посажда

на

растояние

равно

на височината на ЖИ.ilищата. Стаит-В на едно жп.лище тр-Вбва да
пматъ височина не по маАКО отъ 3 метра;дъ.лбочината на стаята еъ
единъ прозорецъ ОТЪ срi>дня ве.личина не трiзбва да бжде повече отъ

метра, а широчипа'rа не повече

оТЪ ~-31Iz иетра; впро

тивенъ сдучай въ стаята ще има мiзсто съ недостаТ"f,чпа. cnt.T-

.лина и мжчно Пр(ВБтрявано

jY

стая съ два прозореца ШIIРОЧП

чината може да бжде дпа нжти по ГОДБма и т. н. М.лкото е
по го.лi>мо ЧИC.ilото и годiшината на ПI'озорцитi>, TOolII:OBa по
3АраВОСАОВНО бива и ЖИ.ilищнто. Двойнитi> прозорци c~ доста
тъчна гаранция

прОТIIВЪ студа, тъй като СЪДЬРЖЗЩИII се по
между и1tIЪ ВЪЗДУХЪ е твьрдi> .1ОШЪ ПРОВОДНИII:Ъ на Тf'П.ilината,
а посд'i>днята

тo.tIl:OBa

кото растоянието

повече се съхранява

въ жидището,

КОА

между двойнит Б му прозорци е по го,лiшо.

При избиранпе квартири тр'i>бва да ее предпочитатъ

тия,

про

зорцит'i> на които еж обърнати ЕЪЛЪ С.ilъвцето т. е. ЕЪМЪ ю ..
ЮВ, lblll юз. При распред'i>,ляние ва квартирптiз.си - стаптiз
I':ЪJlIЪ едънцето трi>бва да се задьржать за живiшнпе в,ли по

стоянно У тi>хъ стоенпе, а тия отъ къмъ с'i>веръ да се оставятъ за

кухия n дРУГИ тамва Въ НОВОПQстроепитi> ДОJlIове иес-:t'i>два да се
в.шза за ЖИВ1шние преди ТБ да еж IIзеъхна.il~ добро};. С.liздъ ве.я

п1;съч.швата-- J iд'i> г.iинистата; пос;л'i>ДНJIта оивав,лажна и никога
ие

изсъхва

сж

:и за ТУЙ преди да се строи жидище върху такава

почва неоБХОАIIМО е тя да -се разм'i>си съ, п'i>сыtIi.. Чернозема

не c~ преПОРЖЧllа за подъ жп.mщата, защото С'Ъдъжа много·

способни Аа се раз,лагатъ органпqеСЮlтi> вещества, вредите..1ПИ

за ЗАарвието. Растите.ilВПЯ C.ilоЙ, KaI.:TO и остатъци ТБ отъ животни,
тр'i>ба да бжджть (,""}>выIшенноo отмахнати изъ .подъ жив'i>.ilищата
нато' :крайно вреди за жнвущитЕ у пом'i>двит'i>. Изобщо за по
стройки на жи.mща най добрата
най 1!Л.шо оргзцвчесlШ вещества.

nOQBa

продадени: ваItупувача е Д.,lъжеnъ

дневникъ и квптаНЦllОННII книги, копто

упраП..1.еНllе

подпиепатъ

отъ

за

кан:впто

касспера

и

да

е

предмети

се

П..1.И отъ наДJl.-Бжппт-Б e.-lУ

жащи, копто сж натоварепи да събиратъ uктроа.шпт-Б
праВd, и се подпечатватъ съ особний печатъ.
Ч.л. 48. Постжпа..1.птi> ДОХОДП отъ барриернпт-Б
пунктове и OItTpOa~lHoTo управ.lенпе се ппасятъ, въ ВI~-Вкп

48 часа, пъ кассата на Градско-ОБЩИНСIСОТО Унран.1е
ние ср-Вщу ItвптаНЦИIf.
3абt.лtжтса. ДнеВШIТ'В доходи отъ барриернпт-Б
пунктове се събllратъ, пъ ВС'ВIШ 24 часа, отъ каС<'llера
на октроа..1.НОТО ynpan~lenlle, който се подписва въ пад

.l-В3.шит-Б кпиги па барриернптoh ПУШtтопе ва по..lуче
нит-Б суr.I1IIИ.
г.;lABA.

IX.

За 06язанноститt и отговорноститt на октроалнитt служащи.

Ч~I. 49. Октроа~шuтh с.lужащп еж klЪЖНП да се
намиратъ вс-Бкога въ опреД-В..1.епит-Б днп и часове въ
упраВ..1.ението, а баррпеРЮI1"В С~lужаЩIl nCollltOra безъ
ИСК..1.ючение.

За счетоводството.

4-5

('амо

:митницата.

Ч..1.. 44. С.л-Вдъ окопчате.,шото натоваряние на хра
нит-В, търговеца (товарача) заП..1.аща C..1.-Вдуеr.IOТО право
за м-Брение и ПО..lучава отъ октроа..1.НОТU упраВ..1.ение
р-Бдовна квитанция.

Ч.,I.

ДЪрЖИ

предвари'Г~..1.ПО се зав-Вряватъ отъ паД..1.-Вжната В..1.асть.
Ч.l. 47. ЕвитаНЦИI1Т'Б, които се издапатъ ОТ'Ь октро

Г.А.АВА "'П.

параеж" всички храни, които. превозени съ

OItТpOa~IН11 права

е тая,

Itоято съдържа

Ч.л. 50. Управпте.,lЛ е Д.lъжепъ дn представ~ява
ежем-Бсечно в-Бдомость на Градско ОБЩППСRОТО Управ
.ление ва

.

всички ПОСТЖПI1ВШИ приходи

Ч~l. 51. Управите..lЯ не :може да расходва ппка"R':ва
сумма отъ приходит-Б на октроа~lнrIТ-Б даждия.
Ч~l. 52 Нито управите~lЯ, нито АРУГЪ н-Бкой отъ
С-'lужащит-Б h-В:мат'Ь право да отпущатъ стоки и~п ДРУГИ
предмети бе въ да ШIЪ е преАП~lатено OItTpoa.lHoTo право.
Ч~l. 53. Управите..1.Я: е отговоренъ за всичкит-Б
д-Б:iiствия на октроа~шото управ.lенпе. Той БАИ надъ
всичкит-Б подв-БД01lIственни пе:ну С.lужащи n ва ВСИЧКИ
нер-Вдовности, опущепия 11 неПСП'Ь.шенuе отъ т-Бхъ
Д..1.ъжностит'Б си, той нсзабnвпо съобщава (аисменно)

ГРНЛСItO:ОБЩIIНШСОТО

упраВ..lсппе.

Ч..1..54. ~Vпрапите..1.Я е ДJl.ъжепъ сам'Ь IЫИ чрсзъ помощ
ПИItа си да РСЩl8ира паii-ма..1.r-:о Ава ПiY.ти пъ седмицата
НСИЧItИТ13 ПУШtтове; освЪиъ 1 ова, Toi! е д.lъжепъ да
пр:ши вневапни ревизии
попе всдннжъ въ мohсеца
и ва Ha:м'1~peIIOTO вс-Вкога да състаВ~lЛва актъ, които се
представя

Ч.l.

на ЮIе'га паii:-Itжсно па nTopuii депь.
55. ОбяваНПОСТIIТoll па с.lужащиТ"В при псич·

ltит-Б пvItтове щ~ се опред-Б.151ТЪ на оепование настоя
щиЙ прави..1.ЮШЪ, съ особни з:\ това наста~ыенuя отъ
управите..1.Я па OKTpoa~lHoTo упраВ~lение, прег~\-Бдани И
ОАобрени отъ Емета.

Г.А.АВА Х.

Ло наказанията за укриванитt стоки.
Ч..1.. 56. Отокит-В се считатъ за укрити ОТЪ об~lа
гание С'Ь OICТpoa И..1.и ДРУГИ градскп права и виновнитВ
се liaJCaBBan, СЪГ..1.зсно Ч:..1..1 ОТЪ ДОIIЪJl.неаието &ъиъ
ВaIQOпа ва граДСЕОТО право отстроа, утвьрдено СЪ Висо

чайши Ув:авъ N0. 443 ОТЪ 17 ДеItСМSРUЙ 1887 година,
съ т..-1Оба равна па троинии равn~ръ на rral:ci\тa, 1tоя:то,
се м-Бдва За укритит-Б стоки, въ С.liJАУЮЩИ~ ~упаЙ.

Брой

Варпенский Общинский НВСТИl1 I:'Ъ

Стр. 4~

3.

=7

а) когато обявяванит1> стоки се нам1>рятъ при пре- ' ври Паша.Rапу, подъ· No. 7 отъ 135 квадратни метра; при Ста
г.лiJжАанието не точно показани по виАъ, качество И.itИ
ко.личество;

б) когато ПОА.it1>жащит-В стоки на октроа се внесатъ

тайно въ граАа презъ н1>кой от'!> барриернит-В пунктове
и.ли преп АРУГИ sапрi>тени m-nста еа вкарвание стоки;
В) когато транзитнитi> стоки, иsнесени за навън'!>

рата

в-kтарница. подъ

150 квадратни метра, при
Градската l~раЙМОрС&а градина ПОДЪ кв. II .й, букви В и Е ОТ'Ь
ПО 310 квадратни метра.
-На 15-й сж.ЩIIИ: м-kсецъ ще се продава градс&ото ~I-Бсто отъ

змачено въ П.'l.ана ПОД ь N о. 113. Перето рож&а
день сд-Бдъ пладнiI.

3а.'l.ОГЪ

50

съ

На

ПРОАажбата на каквато И Аа БИ.,10
частни

И.,1Е.

кантари

АеЦl1ма.,1И

а

У.,10вената стока се

СIIМО отъ
по

Ha.itara

АаЖАието,

съ ирикаsъ отъ в:мета, везави -

Ч.,1. 5~. Приказа се съобщави незабавно на ПРИТ'вжа
ако

Ако наРУШltте.,1Я

е отказа.,\ъ Аа го ПО.,1учи

е въ Варна

И.·1И

и.,1и е неиsв-Бство.

се г.itобата нъ ОБЩИJ1Сlсата касса И.,1И

не оБЖЗ.,1ва при
каеа прсfl,'1. Jlад.,1ЪЖНОТО I'lhд,и"\ище, стока'га сс ПрО,il,ава

чрезъ

аУIЩII"ПЪ

II,

като

се

ваАЬРЖИ

отъ

ПО.Аучената

сумма r~1\JtiaTa, O~TpoaTO и АРУГИтi> Ааждия, остатыcl
се поврьщ:t llри·гЪжате.,1Ю на стоката.
Задьр:жаната
('тока се въР.!:рьща па прит-Бжате.,1Н, ако Toii: нъ OLIpeA-Б
.лений въ llрИltаза на кмета CPOICЪ доБРtШО"\НII внесе
c.:t-БАуемитi> се ,iI,<1Ж,iI,I1Я 11 г.дuба. Въ С.itучаЙ че притъ
жате.,1Я

на

CTOJCaT<\

се

отнесе

АО

СЖЛИ.,1ището,

на общи

.,

IK.Уllупа

._-

3JlaTO

1-------------!-I.lL.",...еJl-а-,-!С-Т.1 kBa I ст.
100 лена златнп ;t уне
9950 100 15
I~ШlЖНlI рубли.
.
332 302 Фиорини . .
.
213 222 25
МарКII..
.
.
123 - 124 50
ЛпрII TYPClCII
"
.
22 70 22 93
" Анг.;:шiiсlCИ.
.
2520 25/32112
БаНЕНОТИ

АНГдИЙСIШ,

ФреНСICII,
Германски,
Бе.'IГИЙСКИ иШвеjfцарси

Напо...еона въ Виена=о\v tl 9-05

въ

злата

"

.

Аева 1 ст.
100 15
292 30
221 124 50
22 90
2532112

,-1

1001

,

I-

I -

22

не

2°1

. -1191. . . - 13 - 14

.

съто

4 .я:нуариЙ 1891 год.

3

Февруарпй теЕ. година

друга околия.

ство ще се I1sбиратъ лица, които притiжатъ качества
та изброени въ чл. 29 отъващша за градскитi общини
За Е::IIетъ Иваuо МЖ1l3060.

Секретарь В. ·л. СтоUКО6Ь.

Съг..1асно '1.1. 37 отъ "ИзбиратеJlНПЯ законъ" на 25·iI: те&у

кущий въ за.'l.ата на Варненската Oll:p. Постоянна Rоnrм:иссИJ.I се
тегди жребие за избирание предс1;датеЛll и чАенове на избира
телни~ бюра ио преДСТОЯЩИ',I.'-Б да се произведd'iТЪ па В·Й~ Феа
руарии т. г. Допълните.ЩИ

I- I

избори

за

0:0

едппъ пароденъ пред

ставите.u. за ВарпеПСlщта п Добричската изБИl'ате.'l.lIИ ОI~ОЛИИ
на MilcTO ГОСПОДПНЪ Георги ЖИ8IИВЪ, който прие.'l.Ъ· изБQра o~
друга

99

- 20 -

Сdiщевременно ще Cdi произведm.тъ избори и за
БъдгарсlCОТО Училищно Настонте.дство, тъll: като Iшбора
станжлъ на 9 Септе:мврии И. г. е кассиранъ отъ Пра
вителството. i3a членове на учи.1:ИЩНОТО настоятел

18 Rнуарий 1891 г.

съ !продава C~ ИПl\асира

В.ШТО

I

Мисирено съто

отъ

Р С'Ь

На Българската Народна .Бинка за

-24 - 25

за IV'-TO Обикнов~нно Народно Събрание.
Еато се ~lВява горнето приканватъ се всички граж
дани имiющи избирателно право да се нвятъ предъ
llзбпрате.;Iннтi; урни въ горiказанпй день, часа по 8
сутръньта У градската градина срiщу Правителственни.ii
дояъ за· да избер'l'ТЪ единъ народенъ предс'гавитель
вм-Всто Г-па Георги Живковъ, който приедъ избора

Ч.1. 60. ВСПЧlClI издадени до сега прави.,1НИЦИ, по
стаНОВ.tешш 11 проч. пО граАСКПТ'}; Ааждия: (ов:троа, бачъ
И проч.), I~OIlTO протиноръчатъ на U:IСТОЯЩL.fii прави.it
шшъ , се отм'Внавз'гъ.

11

.

за народни представители на

ВlC.'I.ючи'!'е.,1НОотъ отомаНСl\:ИЙ накавте.,1евъ ICОАеl~еъ.

к

Хасъ-в:жзжлджа (за пазарский
"бi>лъ
хдiбъ")
.. . .
,.. .
ОкаДaiкъ-кжзждджа (за пазарCIШЙ "черъ
хлiбъ")
. ..

явява на г. г. ГРШl'данитi, че съ !)иепчайший

ната,
и.itи
на sакупунача, И.,1И употр-hбнтъ сръщу
nхъ ОРdiжие, ШIl~<"mI1Т'ь се съобраsпо 'съ '1.,1. Ч.А.. 113 АО

115

25 -128
24 - 25
21- 22

.

.,

Варненското ГраДСlCо-Общинско Управление об
JТказъ е
постановено да се произвеДN>ТЪ ДОПЪЛНIIтелни избори

ПРОАаж

ваЕсона на rpaAClcOTO пран\) ;,октроа", .itицата, в:оито при
съ УlCРИТlI
стоки се съпротивяватъ n: ПО
агевтит-Б

1-

ICT.

.
..
Оl'алж"къ-колосъ (за lCdiшенъ ХJl'вбъ . . -

Гр. Варна,

У.,1аВЯНIIСТО

докачатъ

Uтъ! До

ОБЛН.,ЖЕНИЕ
.м. 47.

ба'l'а се СПИiJа АО р·jнuсuието на ПОС.,1ЪАнето.
Ч.л. 59. СЪГ.,1асно съ 'Ч.,1. 3 отъ ДОПЪ.,1неното къмъ

каь.-ъвто 11 да е начинъ

КИJlогра~шъ

Дюсъ-кжзждджа (селско ступ. брашно
съ трицитi) . . .
"
-18-20
I~ара-СИl\lИТЪ (просто брашно, което се
c:!I'ncBa съ други брашна)
.
.
. - 19 - 20

три деня отъ съобщението не вне

l;'}.

г. еж продадени съ

Хасъ-кодосъ (за Сk1.l1IПТЬ)

което се е С.,113Ава.,10 Аа се вземе

му не

1891

Бiдо брашно (за франзела)

ЗИАьржа

те.,1Я на стоката 11.,111 се з(l.,1-hпя на вратата на Общин
ското УпраВ.itниие,

Rнуарий

JI.lст.!л

закона.

ако ЖИ.,1ището

12

човали.

И.,1И се поврьща па прит'Вжате.,1Я ср'вщу ЗАрава гаран
ЦИЯ и ГollOбата се

ц-Бни.

отъ

оки на ropi>;
Ч.it. 57. За нсичкиТ'l; ПОl\I1>нати въ предидущийЧ.J1енъ

С.,1учаи се съставя актъ,

отъ пьрвоначаJlпит-Б

С.'l.1;дующип

Едина

:мит1; права;
тег.,1И

5%

на

Продажнитt цtни на брашната въ гр. Варна.

:жащи па об.,1агани събачъ И.1И АРУГИ градск:и АRЖАИЯ,
се всnрватъ въ граАа беsъ Аа еж sап.,\ати.itи C.iti>AyeА) когато при

отъ

160 lCвадратни метра, .l-Бжаще въ страната И.'l.Дd'i3Ъ табия, o~.

презъ означенит-В ПУНК'J:'ове, се внасатъ тайно въ граАа;
г) когато натоваренит1> KO.ita и добитък'!>, nOA.it1>-

стока ·се

No. 196

о ко.шя.

За Предс-Бдатмъ на бюрото въ Варненската околия, жре
бие е падна върху члена на О&ржжпиИ: Съв1;тъ - Илия Ки

ро въ, а за въ ДобрlJческата, върху Ч.'l.ена на сжщий Съв-Бтъ ц

Предс1;дате.1Ъ на Постоянната Rомntиссин - Янко Урумовъ' за

ч.,\енове пъкъ: члена на Варненский: Гр.адско Общинский ОьВ:ВТ'Ь

Търгове въ Варненското Градско Общинско Управл~ние.

дънчо Мирославовъ,РУС.'l.арскиЙ селско О БЩIIНС&ИЙ кnreтъ-}fи

хаи.itъ Иваповъ и по право Варнен~кий Градс&о Общипскпй:
-На 36-й Ннуарпй н. Г. <-"Ъ переторожШ\ на м:kА,УЮЩИЙ Аенъ . кметъ-М, Кодони ва Варненската ОКОДИJl. а за Д06ричската.
'IJtеповеn на Добричский Градско ОБЩИllскиil Съв-Бтъ-Аои:бул
ще се провзве.де отново тъprъ ва ДОС'1'аtiJЦJпе па 57690 КИJtОГ
р&ика JI'IеМИ~J 9615 КИJl.ограмиа, трицо, 7015 ки.лограмм& ПJt-k ~Щ Чаржкчи и Мустафа Чмебц. и по право lCMeTa на Д06РИ'lес
ва и 21>6,4ОО Кlыограмиа

- IJa. 8 it

ката Обшина-Жм-Бзъ Поповъ.

ci!JIO.

Февруариii п. г. ще се про,.\аватъ l'ра,.\скит-k и-kета,
ПеЧ&Тllицата Хр. Н. ВоitпихоВ'Ь.

Отъ Варненската Окржжна Постоянна .кOMMMCCIНI.
Вари&.

