Година lУ.

Варна, 9 Февруарпfi 1891 Г.

Брой

5.

ВАРПЕпакий ОЕщинакий Бtатпикъ
Излазя три ПJYiтя въ M~cвдa

Ппсма, етаТПП,парII п ЕСIIЧКО щО е за

ВЕстника се праща АО Градско-Общпнското

оБИIшовенно на 1, 10 и 20 числа.

Управ.1.еНIIе ВЪ Варна.

Цtната на вtетника за година е

4

3а обявления се плаща по

лева.

списания и

стотинки

на рtдъ.

....... умоляватъ се издателитt на разнитt българ

ски книги,

15

вtстници, да ИСllращатъ по единъ

заЯВ.:Iение до Еметството

кааъ, I<:акто

ПО пунктъ

II

отъ

ТОЯ

при

II онил, КОИТО не би В:\ДИ.:lИ TO.:lKOBa X.:I1>бъ,

екземпляръ отъ тtхъ до Варненската Градско·Общинска KO.:lKOTO сж пзважда.:lИ до сега въ Фурнит1> СИ: което ще
Библиотека.

се констатира чрезъ граАско-общиис[шт1> агенти: и: сани
гублтъ правото Аа упражняватъ Фур
наАжиiiство у Варна въ ПРUАЪ.1жение на трит1> 1I11>сеца.
тарни пристави,

ПРИКА3Ъ
~
Гр. Варна,

6

33.

3а Еметъ: Ив. J1!.;r..nвово.

Февруарий

1891

Киета на BapHeHCl\aTa ГраАска Uбщина аа ИlШ'Ь.:I
нение р1>шението на ОбщинCIШЯ Съв1>тъ отъ вчера
подъ No. 50, ваето ПQм1>дствие-а) ааЯВ.:Iението на н.н
кои отъ Х.:I1>барит1>, ВХ. No. 605, състав.1ЯЮЩИ така
нар1>ченото "Х.:I1>барско дружество" аа уве.:lичавание
-А1>йствующий: наркъ на продаваемий въ граАа х.~:Вбъ

-

първото качество отъ

26

на

СТ.,

30

а

второто

-

отъ 23 на 28 ст. ок:ата, аащото БИ.1е ааскжпн.н.:lИ браш
ната и дървата, което се ук:ааа нев1>рно ; б)ваяВ.1ението
на н1:шои отъ граЖАанит-В ВХ. ЫО, 793, съ което се

П.:lачатъ проти въ д1>йствията на Х.:IЪбарит1>, че' ги би
.;,.е

еКСП.:lоатира.:lИ,

като

сжщевременно

искатъ да

се

нама.:lИ нарк:а, опов-Встятъ права'l'а и sаДЪ.1женията на
Х.:l-Вбарит1> и се напрани НУЖНОТО аа ОТlII.ннявание у
става на. това Х.113барск:о Аружество и в) ааЯВ.:Iението
на Х.:I1>баря И.:IИЯ Шотовъ, ВХ. No. 806, че той прие
:ма Аа Аuставя и самъ нужното КО.:lичество Х.:I1>бъ аа
ПРОАОВО.:lствието на граАа по ц-Вни: първото качеетво
ПО ~5 ст., а второто качество ПО

23

ст. оката, щомъ

Ч.:lеновет1> на Х.1.нбарското Аружество се откааватъ да
вадятъ Х.1Ъбъ по горнит1> ц-Вни, и на основание

Ч..1..

88

отъ вакона на ГраАСКИТЪ Общини,
ПОСТАНОВИХЪ:

Ст.

1.

Х..1.Ъба

ивваЖАанъ

Варна да се приготвя отъ

то

ва ПРОАанъ

ивискуемото

се

въ

града

качество чис

житно брашно и ПРОАава по (J,О.:l1>иа.:lоженитЪ,

опре

д·Б.:Iени отъ Съв1>та, СЪГ.:lасно съ праВИ.:lниIiа ва X.:I1>барит1>, ц1>ни:
.
А. Първо 1Сачество (6i;.ло х.лi;бо)
1) ЕАИНЪ Х..1..нбъ отъ еАна ока - 25 ст.

". "
112 :' n
,,160 ApaJ~l. -

2)"

3)"

1

1i j2"
1О "

Б. Второ 1СаЧ6ство (черо х.лi;бо)

1) ЕАИНЪ
2)"
3)"

Х.:I.нбъ отъ еАна ока -

"
"

,,34S др. "174,, -

23 ст.

20 "
10 "

Ст. П. Ако н.нКОМУ отъ Х.:I-Ббари: т1> въ Варна не ивнося Аа ивваЖАа по горнит-Б ц1>ни X.:IЪбъ аа ПРUАанъ,

тои

е д.,\ъженъ да ваяви nUС.неnnо ва това на Кмет

ството,

седемъ

Аена

преАИ да престане да ваАИ отъ

Фурната. си Х.:I1>бъ.

Ст. ПI. Горнит1> постаНОВ.1ения сж заЛЪ.:lЖИТfМВИ

ДО три м13сеца отъ днесъ аа всички Х.1.нбари, КОИТО въ
ПРОАЪ.:lжение на туй време тр-hбва да иаваждатъ сж
щото КО..1.ичесТво Х..1.1>бъ у фурнит.н СИ, KO.:lKUTO сж иа
важда.ли

Ст.

Ао

IV".

сега.

т.наи отъ Х.:I$бариТ'h, които би направи..1.И

Изводъ отъ рtшенията на Варненский Общински Съвtтъ.

20 Ноемврий 1890 г.
534. Да се IIма аа CB-ВА1>ние ПИСlIlOТО на Г-на
ВарненС[~иfr O~p. Управпте.1Ъ отъ Иартъ М., ПОАЪ ЫО.
1956, че кмета, когато ШIa раар-Вшенъ отuус"ъ, не 1IlUже
Аа взе1lIa участие, като предс.нАате.:lЪ, въ рааискванпата
у аас1>данпята на. Общинския Съв1>тъ.
535. Да се П.:lатятъ ОТ<IУЖАаваНIIт1> аа У.:lIIЦ~ ПО
П.1ана: а) lII1>стото на А.:IИ ТuпаР.laКОО.лу III участ.
У.:llща nДебърска" отъ 323.87 'Кв. 111. по шесть (6) ..1..
еАина кв. 1Ilетръ; б) lII1>CTI)TO на Д -ръ А. Пюсr<:Ю,,~.:Iиевъ
вадъ ПО1l1'.hщението на Общпнскотu У праВ.1.ение итъ
402.77 кв.

111.'

нието

А.

на

по (13) .:Iевз сдива ~B. lIIетръ и в) аАа
АстеНИАПСЪ П. уч. No. 1184, въ У.:llща

"Шейнова" 800 .:IeBa.
536. Постановява се да се УСП.:lятъ отъ запазения
ФОНАЪ по текущий: БЮА'!.. етъ §§ - 1, И.:I. 2, съ 1000
.:IeBa; ПI - съ 352 о.'lещl.; УI - съ 451 .1ева; Х, a.:l.
1, съ 1000 .:1. И ХУI съ 1600 .:1., И..1.И всичr:;о съ

4403 .:IeBa.
537. ОАобрява

се прехвър.лянието на купеното ()тъ
Св. Еонст. ТОАОРОВЪ rpaAcr:;o м13СТО отъ 321 кв. метра
въ IV уч., ВЪрХУ Д. П. Трасио.1.У.

538. Выыага се па' ОБЩIlПС[~ОТО У ПрaIмеШIe Аа
снабди съ В.:IаА;ычеСЮl a[~TЪ И :1xalbla Маuстороuъ ва
ПОI~упеното II ИСП.:lатен()
отъ ПОСо.'l'ВАпuii
оБЩIШСКО
м1>сто ПЪ V y(I., У IШ. ХХХП, О Ъ 4оО ЮJ. мечм.
539. Да. се п.лаТII М I>\~T()TO па Н Д. Беберl1ЛПЪ
отъ 24.8& кв. метра въ у ..lIща .IПеiiнова", по 5 .лева
еАlша

кв.

метръ.

Оставя се бсвъ ПОС.l1lАствие ааЯВ.lението Вх.
ОТНОСИ'1'е.шо IIЗlll'hисиuе нзправ.леПIIето па у'
.:Iица "Харчова".
541. ОАобряватъ се търг()вет'В аа ОТАаванпе граА!~r:ит-В
касапски АIOгеШI на "Бn.лЖl::ъ,П,'варъ" - NNo. 1 до 13.

540.
No. 8951)

542

Остава

се

б~аъ ПОС.~ I:>дствие ааЯВ.l.енш::т,) на

Х. Е. Трано Вх. No. 4682 - ~8 г., по ПРllтеНАII.IЩ
ната отъ Аов.нрпте.:lЯ му Фо.'l. И'J. Ф.l.Oревъ к~реllIИАЧllii
нпца, ааАЪ же.1-ВаНИЧЦIIU пжтъ, КЪМЪ Гit.:lЗl'а.

543 Р-Вшава се Аа се у,.1, НJ.l.етвори проеба'га па
В. ПапаЗIIЯНЪза въаАI1ГnНlI.е вд;щие върху M-В(~TOl'O ~IY
задъ пом-Вщенпето на Общ. YllpatJ.:IeHUe,
544. Рi3шава се д" се U<iЩJави ВЪ Lшет.) (I за (·\[,13'1'ка на Вар нен. Гр Общиuа t·АIII{Ъ заеllJЪ отъ
..1.ева аа

ПОАр()бр13Нl1е граАа BJ.}lua

санитарно отношение.'

.500000

въ СТРОИl'~.лtЮ

IJ

Стр.

Ноемврий

27

Въмага се

545.

1890

на Общинссото Управ,;tение да

"ТЗJЛ,;tЬ-Тепе" и "Ачп,;t,;tаръ" на г,;tавния ДжеФер,;tИИ
ПЖТЬ.

Приема

54:6.

се

ва

покупате,;tъ

на

градссото

и-Всто отъ 120 кв. :метра, IY уч. No. 309, -

Стоянъ

Ивановъ.

547. Постановнва се да се исп,;tатятъ :м-Ветата на

Панаиотъ 3исовъ, Мех:медъ Х. Бесировъ, Рашидъ Саи
довъ, Ха,;tи..;1Ъ Х. Ахмедовъ и Ха..;1И..;1Ъ ЕФ. Rаварна,;tж,

ПОд.l·Вжащи на отчуждавание ва у..;1ици, спор-Вдъ град
ския

исп,;tащание пов:уnеното му

отъ

Общината м-Бсто се

оставя бевъ пос,;t-Вдствие.

Ваямението па Марианъ МаРАИровова ва

555'

.1.

u'

по висосо оцiшявание м'ьстотО

взе

то

.,оз

V..;1ица се

о·

ставя беsъ пом-Бдствие.

v

556. Опред-В,;tЯ се ШИрОЧИIIатанатротоаритh ICраа
Прi1С.1Звската П.lощздь на МУсса,;t..;1атз отъ (4) четери
метра.

557. Дава се cpoICЪ на Е. ПРОАанова,

И

в.

Н

•

Ме,;tнисr.ровъ и Стоянъ Руссевъ по исп.шщание на ()т

стm.пенит-Б имъ отъ Общината м-Бста.

П~tанъ.

548.

ВЪЗ.ilага се на I;~IeTa да направи нужното ва

събиравие по сждебенъ р-Вдъ суммата

..;1ева

2044

СКИЯ СJC.iln/l.ъ

ПРАВИ ..1НИКЪ

отъ

русссо,помаНIПi~... Пв. КаР..;10ВССИ,
която ПОС..;1-БдниЙ
Д.,;tъжп Шl Общи пата за право държапие въ Общин

За 81ырtшния рtдъ на Финансовото Отдtление при Варнен
ското ГраД8ко-О6щинско

сйсспгйзъ презъ 18Н4 г.

10220

О.~nfiгяпй'f''f- еР. '1"'Т>г['()нет-Б ва отдавание подъ
граДСКl1т-Б
касапски
дюгени на Mycca,;t,;taTa

54!!.
наемъ

NNo. 1-12.
550 RЪЗ.lага се на Общинссото УпраВ.,lение да
отдаде по доброво.lПО СЪГ.lзшение въ откупъ сбора на
градссото право "ошrроа" отъ производимата, у Фзб
рисата на И ДреК:С.ilеръ и потр-Вбявана въ Варна ли
моната за прэ~ъ 18t11 г.

Г.ДАВА
Чл.

1. Финансовото

Отд-Вление извършва подъ над

вора на lC;шта, или опълномощения отъ него помощник..,
и на. секретаря,
относящит-:В

ВСИЧlCи ония

работи, предвидени

се до службата

нар-Вдби, пообщин правилникъ за ВЖТР-ВIШIия р-Вдъ
на ОбщинсlCОТО Управдение и по изложенното въ на

презъ

по фин. частъ, единъ бирникъ

г.

. 552. Одобрява се търга за отдаванието на пред
приемачъ оснi'l'..tеd.Иt;ТО на l'lJадскит'В У.,lици презъ 1891
год. и се ВЪЗ.ШГ<t върху .янасо Масри' ГОДИШНО по 23
,;teBa и 62 ст. на Фе~еРъ.
553. Одобрява се търга

сбора на градссото право "октроа" отъ производимата
и потр-Вбявана въ града 'Варна бира презъ 1891 год.
и се ВЪЗ.lага пьгху НIП~() RасабnRЪ за 2515- ..;1.

За тютюна и неговото дtйствие ВЬРХУ организма на човtка.

(*)

Употр-Б6яванието и разра60тванието на тютюна въ Европа
сж е почна..lО н-Бщо предп дв-Б cto.'I.-Бтия. Неговата първонача..lна
родина е Амерш:а. Да п}'шатъ - Европейцит-Б сж се научи..lИ отъ
индuйцит-Б, когато сж пос-Бти..lИ новата частъ на св-Бта. На пър
во BpellIC противоЪ употр-Ббя:ванлето на тютюна въ Европа е въ
станж..lО духовенството,
издаВII..lII

раЗНII

IIOC..l-Бдствле

ЗЮЩНII,

които

на което
по

лравпте..lствата

II

своятастрогостъ

не

сж

ОТСТЖПВa,JIл на тпя протш:ъ Ш1JIНСТRОТО. Тан:а наПРШI-ВРЪ Анг
..lПЙСКИJI I~pa.1L ЯIСОВЪ (НЮ3-1625) е заПОR'Rда..lЪ да се отр-Бзватъ
носовеТ1; и ДЖУППТ'l; на овил, RОПТО смърIсатъ п uушатъ тютюнъ.

С.<Бщото БП.lО з:шоr;t,д::шо:а;:;ъ i'осс:шпрсзъцарствуванлето наААес
cl;n ЫихаИ..lОВIIЧЪ, а TaIi:a сжщо пе отъ давна и отъ негуса Иоанъ
въ Абессшшл. У праВОВ-ВрШIт'l> педжс;щи пушението, сравнявано
съ лиянството,

се счпта за смьртенъ гр-Вхъ. Подобно възрiшпе

у тi;хъ е C..l-БДСТDие на П(Jявившата се въ Арабия ХОАера, презъ
1846 година, върху ОПУСТОШlIте.шпт-Б разаI'БрII на която сж Г..l-Б,
да..1Л сато на божи гн'lшъ ;ш бсз.У-Врно распространенното между
народа употр-ВбяваНllе на тютюна. Тамъ ио него Bpellle с.<Б бп..lИ
сътавенл

копто

дружества отъ IIЗR-ВС'ГНII по своята

С.<Б БП.1И

д..1ЪЖНИ

да праВJIТЪ

вабожностъ

ненад-Бйни

..lица,

претръсвания

(оБИСIШ) въдомовет-Б на всички, лодозрявани въ лушенле Л..lИ CMЪP~

каНIIе тютюнъ. И ТIIЯ, У I":ОИТО сж е нюшра..lЪ тютюнъ И..lИ МИ
РИЗllIa отъ него би ..1И лод.щгани на строго наказание, биенпе съ
ПрЪЧБП

II

Т.

П.

ПО насто.ящеllIЪ ПУШСШIето, RаБТО и пиянството, при всич

кото му прес.l-Бдванпе,
тютюна постъпено

се

е

.\оста

распространено; СllIЪРБанието на

изоставя,

стоящпн

правилникъ.

Чл.

Персонала на финансовото

2.

отъ

единъ

нача."1НИКЪ,

ПОМОЩШIКЪ

на секретаря

кассиеръ по общин

-

скит-В приходи, едПIIЪ бирникъ
даждин,

отд-:Вление съ

по

правите~1.ственитi;.

четирма учаСТRОВИ счетоводите.1.И по даж.цията

на държавното

съкровище

и

нуждното

число

писари.

3аБЬ.ntжн:а. ЧПС..lОТО на С..lужащи'Г-Б въ това отд-Б..lенпе

за отдавание въ ОТICУПЪ

а ДЪВRание:rо

му

-

е

почти

съвс-Биъ вече изоставепо.

въ

иу закони,. праВИ."1НИЦИ,

стои:

1891

Управление.

1.

ОдоБРН8а се доБРОlЮ.ilНОТО СЪГ..;1ашение за от
Аавание П. НеНсову сбора на градссото право отъ
пуб.lИЧВИтh търгове те.l.ln.lието за 405 ..;1еnа,

551

сж

5.

554. Прошеннето на П. Продановъ за срокъ по

г.

поправи по ступансси начинъ чешмата между ,;tозя:а

CE:Il

Брой.

BaphehclI.-н:Ц Общипrnmй B-:вcтнn&Ъ

2.

lIlO-

же да се уве..lичава И нама..lява, CIIop-Бдъ нуждата.

Ч.;r.

3.

Началника на

отд-Влението извьршва C.iIi-

дующит-:В работи:
а) приготвя свид-Втелства за упражнявание фаи-

вате..lНП качества, касвито има И впното. При по нататашното
пушение, когато IJob-Бн;ъ навин;не на тютюна, се заб-Б..l-Бзва про
ТИВОПО..lОЖНО д-Бйствие: раЗС.<Б.дъса не само че не сж заТЪ~Iнава,
а напротиnъ чов-Вкъ става по енергиченъ и по способенъ
н;ыlъъ умственна работа. кыlIъ пушението се приб'1;гва и тогава,
согато искатъ да се раЗСЪНJlТЪ. Тля свойства на тютюна собственпо
и сж го направи..lИ ТОАкова распространенъ. J\{нозина ш!а, КОИТО
безъ тютюнъ не lIIOГЖТЪ и часъ вреllIе да lIIИНЖТЪ; безъ него тв
скоро УС..lабватъ, RaKTo УllIственно, така и ФизичеСRИ. Таковато
д-Бпствие на тютюна върху оргаНИЗllIа на чов-ББа много ПРИ..lича
на д-Бйствието на опиа (аФиона). Чов-Бкъ който пуши се изц-Бря~
ва отъ горнит-Б припадъци, щоыIъ lIIУ се даде да испуше една
папир оска, а този СОЙТО употр'h5яш. аФпонъ -- ЩG;';:~ ',,;::] сс .. ~дo

да приеме опий. По всоБка в-Броятностъ и дъвканието тютюнъ
преДИЗВЛБва подобни ЯВ..lеЮIЯ, каквито се явяватъ С..l-Бдъ пуше
нието; нъ

ражда се

въпроса: какъ ~IOж.е да се ПрИВIIсне &Ъ~IЪ

дъвканието на тютюнъ?

ARO

РОСБа и да сж неПрИJIТНИ,

'нение съ това,

RoeTo

ПОС..l-ВДСТВИflта на първата папи

все паБЪ т-Б ще да сж ппщо въ срав

ще да се чувствува при първото ДЪВБание

на тютюпъ. Чов-Бкъ щомъ ма.шо ПРИДЪВIJе тютюнъ, 1'утакси
бива прину денъ да преIсжсне туй и по Сll;ОрО да ..l-Бгне, ако не
иска да припадне. То иреДИЗВИIсва СИ..lно 61tяuuе cBtтt;. Чов-Бкъ
му се чини, че .lIIебе..lИтВ, пода, тавана, СТОАа, на сойто е с-Бд
НЖ.'I.Ъ, и ВСИIJКО туй ЩО го окржжава се върти на ОКОАО му съ

ГО.JI-БlIIа бързина. Той се lIIЖЧИ съ ВСИIJ&ит-Б си СИЛ! да се удър
жи на м-Бстото СИ,' ВЪ TylUi вреаlе когато то сл извършва своето·
чудно връщеНIIе. Нему се струва, че краката му взематъ ПО..lО
жение по висо&о отъ ГАавата, че

отсривающата

се предъ него

Ma.'iKO,

пропастъ.

маАКО и топ ще падне въ

При туй

тр-Ббва да се

притури и чувството на даващата го ссърбъ, ГО..lоБlIIата страхо

ВС-ВБИ му е IIзв-Бстu о I:ar,BO д-Бйствпе произвежда върху
чов-ББа испушепата lIIУ за пръвъ пжтъ презъ живота папироса:

тия отъ неизв-Бстностъта ва ПО..lожението му, повдигание И, Ha:l!' по

венаВIIIша..lЪ на пушеНlIето,

тютюнъ, горнит-Б мжчите.лни ЯВ..lсния ще се изгубятъ и не ще·

чивипа,

умножение

II

топ '{увствува въ устата си СП..lна гор

течение

на с..lIОШС:Jта,

ззшумадявание

г.швата, а по h-ББога и потщ,ъ за поnръщание.

на

Отъ туй се БIIЖАа, че II тютюна прпт-Бжава сжщптоБ опи-

~----

*) Изъ "НаУJЩ и Жпзвъ··-18~1 г.

С..l-Б, повръщание. Н:lша съмн-Бние, че при по наташното дъвкаиие

се повтор.ятъ, нъ въпроса е - може..lИ да се допустне, че. чов-Б&1>
ще се принуди да направи туй, соето веднъжъ му е ПрИЧИНlLlО
ТОАкова страдания.

(С..l-Бдва).

Брой

5.

Варненский Общпнсюш Вiстншсъ

тонджийство И талигарство, & ТЪЙ С&ЩО 11 снuд,.вте."'I

за освобождение

ства за проВiрени ЩJини и кантари;

б) приготвл свидiтелства, на частни .шца за ило

КИТ'В), като предварително се справл по даденитi отъ
т'Вхъ (безпорни) декларации или по еИЛЛЧНIIтi книги и
спраВI~а

г) приготвя свидiтелства
на недвmюПlIИ

имущества

tf) цЪ.ть;

за правособственность

на частни лица (чо1. 430ТЪ

закона за нотариус·итi, ДОПЪ.'1нението къ:мъ С~ЩIIЯ членъ
528 отъ ВреиеННIIТ..в СждеБНII праВIма);

и ст.

д)

приготвя С.1ид..втедства за паспорти, на

вание на представени отъ

осно

.тIщата поржчителства п

за

за паСПОрТIIТ..в;

!i:OHa

имъ по;южепие,

за взеиание

pimeHne

отъ

ОЙщ. Съ:и:hтъ, С~~.:1аспо СЪ З~I:ОIIа 11 пастаП.,~СШIлта за

отъ надлiжнпи ,учаСТI~ОВЪ агентъ iI отъ тiхническото
отдiление, описанията на покрититi и непокрити сте
жания за предвидената въ буква

отъ патентъ ОНИЯ лица, които напус·

у) състаВ.'1лва Bci~ година най своевременно спи
съкъ, по даденит..в отъ участковит..в агенти св-hдения,
за несъстояте~"1НИТ..в данОП~"1атцп, съ поробно ИЗ."10жение
на семейното

прсдеТ:1l:с::штi; :амъ ДОl:j"JIСНТП :}::, пр~:::;:; :.;:~ ~:)~С'Т;;~ПU9r,7r,;

С."'I'Вдъ събирание подробна

3.

катъ занятията СII, за които съ обложени съ тол данъn;

течни зае:ШI (буква е, отъ чл. 12 на закона за ипоте

в) завiрлва,

Стр.

псплащанпе

педоборит..в,

като прави,

дението на постаНОВ."1СШIето

нпе

.

, въ

сл-Вдъ

утвь рж

отъ наД.1iжното

учрежде

данъчнпт..в кнпги нужнптi б..вЛ-ВЖКIIj

ф) прпготов.':шва о вре:не, чрезъ участковп агенти,

СПlIсъцпт..в за бегдика и сеРЧIIма II га представ.тлва,C~"1..вдъ
като се напраВII нужднатаповърка,ПОПРIПlаД.1i~I~НОСТЬ;

х) правхх нуждлото за съобщавалие на Сждебшш

прпставъ, по негево заПIIтвание, какво длъжятъ за пра
вит. II

други даждпя ~"1ицата, на които

С.N

ШЮТIlТЪ по сждеБНIl ръшеНIlЯj
1') пгй.пи зав..врКIIТ..в върху склюqеНIIТ-В

продаватъ

)lежду Прl1

'.Т .. ··,..,1 ..
с' У· ,'f~""' 1Т ·Тrol")
'rTa
'1' ".'.'
" .. ,- ,
-."!. .
с) .~'. . . .1'.1........
........ <.
.I.v ....... .t'Vr-*tU,lu
I ·L'~~~\.UI"''-'''J. •
~ ~'~ ':'::1 I!::!;~=:~':'C.1II l:сrrТР~I:~:П:, с .."1±ДЪ Cllpan,J
за снабдявание съ· патенти, слiдъ K<t'.L'u l:~ С'ЫJире О'ГЪ I ка въ рСl'ИС'l'llИо \lJукна д, O'I"b Ч.1. i) на наС'l'ОЯЩIfЯ прат..вхъ градското право 25 0/() отъ CYl\I:мIITi на naTeHTIIT'l> ВIЫНИКЪ)дадн тия IПlOТИ Са; записани.Въ случай че не сж
И1l1Ъ (пунктъ 8 отъ чл. 109 на закона за граДСКIIТ..в записани, прави нуждлото за заПIlсваШIетоИlllЪ въ него:
·1'

V

~.a:..&.r'-\~.J..'-'8I.L'V

.J...JJ .. ..L

~,.,

А~J.,J..Jo

.LL.&-'-

.1.

...... '-'"

.....

...

~.

общпни);

ж) пздава позволителни КВIIтаНЦIIП за сiченпе дьр
венъ l\IeтеРЮJ.1IЪ отъ Общинскатагора, съгдасно закона
за горит-L;

з) издава свидътелства за снабдявание съ бlыети
за ."10ВЪ, сръщу надлiжното поржчителство, съгласно
закона за носение оржжие;

и) ПРИГОТОВ.'1ява поеllIНИТЪ УСЛОВШI за отдаванпе
подъ нае:мъ граДСRИТЪ IIl\ЮТII п приходи;

ПРПГОТОВ.'1ява

i)

контракти тъ за отдадеНIl'.г1> IIОДЪ

наеl\IЪ общппски имущества и проч., сд1>дъ одобрява
Шlето на търговет..в отъ Общ, съв..втъ II утвьрждава
нието И~IЪ отъ Правителството;

к) "държи пнвентаръ па' ггадеТШ'I'f. ,'!;nП~1-~ТТ~ПI и не
ДВИЖИllIИ

IВI0ТИ;

."1) държи въ lIсправность регистра за ВIIпсванпе
!i:Oll'l'p<tll:'l'l1'l"B за О'l'даваеllIИТЪ ПОДЪ :n:"t"'~ 1:> .t:1tДtil1J:t.:Щtltl
илоти, под.тВжащп на пджаръ (чл. чл. 2 п 12 отъ
закона за иджара);
и) провърява три пжтп въ годината, чрезъ участ·
ковит'h
въ

агенти,

описваипето на Jцжара и отБЪл'.Взва

регистра cBOeBpel\IeннO увеличенията

по тоя данъкъ презъ

течението

II наяалеНJIята

па Г(),Л;ТТПn'I'n

(ч.7J. Ч.'!.

6 и 9 отъ сжщuя законъ);
н) състаВ.'1ява въ нача.'lОТО на всыIаa година, чрезъ

участковит'.В агенти,

в'.Вдомостьта за иджара (ч.'I. отъ

закона за тоя данъкъ);
о) дър~~п

въ исправность

регистра, въ IШЙТО се

вписватъ ВСIlЧКИТЪ продажби П,;ЛI пре:шшаваппо на и
JIIуществата отъ едно лице на друго (чл. ~() отъ аа·

I~OJra за ШIoТякаj, по даденпт'h отъ нотариуса при Варнен
ския О:кр. СтДЪ срочни св1>дснп~, I~aTo СВОСПрЮIOнпо прави
ПУЖДШIтi ОТ11..вшш пъ партпднпт'h IШПГП по Правп
те.'1ственнитi> да'RДПЯ;

п) извършва потръбното CJюеВРСl\lенно по оппсва
нието десятъ~а, чрезъ надлi>жнит1> учаСТI~ОВП 'агоптп,

сы'"1асноo съ ЗaI~она за тоя данъкъ II особеUIIТЪ по пе
го распорi>жданпя отъ страна на ПраШIте."1СТВОТО;
р) съставдява Bcъ~a година въ опредi>.-IеНIШ срокъ,
чрезъ

участковптъ

агенти,

в1>ДО11OСТЬ

за

П,У.тната

повпнность;

с) ПРИГОТОВ.lява
ВИ."1Il,

че

же.'lаятъ

да

сппсъка на ~'1IIцата, ~ОIlТО би зая
Rръчиаруватъ

въ

града,

.дробно lIЗ."10,!,енпе на се:меиното и lIIатеРПЯ."1НОТО
стоянuе,

който

списъ~ъ

представя

за опред..вленuе отъ UБЩIIНСI>ЮТО
на пuтеiiпйтъ

завъденпя,

еъ

Il чъ

по

съ

своевре1ЮННО к\юту

~УпраВ.1енuе разрi3дпт-В

съгласно ч.'l.

64

отъ ;заI~опа

за беРИIIТ-В върху питпетата;
т) прави пуждно предстаn';"1ение въ Общ. ~Tправ
w'I ени е, по даденит..в отъ )'чаСТI~ОВИТ..в агентп СВ'Е;J;ешш,

3аm.'l.tжка. За Jlзм1>неНllJIта презъ годината по uджара, на
чаJLШIRа Jia ФинаНСОВОТI) отдiыенпе състаВ.ilяа евоевреиенио спи
съци u ги представ.'Jiва ПО установения Р'ВДЪ за УВe.IIllчешю
ИJLП

намаJLеJще;

ч) издава Iю.ШОЛll'l'е..1НII

за

завъдения, ГОСТIIННIЩИ, хоте."1И
ни.

О'l'варяние

II

т..вЗII и други ПОЗВО.'1IIтедни

.'IIlца,

J~ОПТО ск.

заП."1аТlI."1И

ПIlтеiiНII

други'тi)IЪ

подоб

с;,. пздаватъ

само на

правитслствеНПIIТЪ

сп

и

други даЖДIШ;

ш) пров1>рява CBIIAiTe~'ICTBaTa, издадени отъ откуп
пroутп"'Ф
""1 ПП""'" "'Ч"'1', ,',
Л()()П'l''hТl:'I>,, ПnР.Л(','I'я'П'С\НИвъ
Обтппн__
•
,.
..,
~.J."'

'~

.-..J

"" ........... ~r'-F...,--,..,--_·

~

CROTO~TпраВ."1eIПЮ отъ преДПРПЮlаЧIlт-h на IIIIтезапа 11
за УI~азвавшето се ДО.'1аl'а на Ю1Ста,слiдъ I~oeTO, чi;Iата
преппска

се предава

Щ) СЪС'l'шм-яшt

за

пъ

архива~а;

'1 рез'Ь l'l'МСЮl'l"В I~ШШIlссаРIl презъ

Януариii и lО."1пii л-ВсеЦII, СП11СЪЦИ за ."'IУI~СОЗНПТ..в l~y
чета и

I но

конье и

ги

предстаВ.Iява на

:Юlета своевре::llеп

за
по нататашuо негово распоръждаН11е;
ъ) надзирава ппсарптi въ отд'h..'1енпето II гп ржко

води, а тъй: сжщо пази ръдъ п тишина у СN.щото.
предстаВ~1ява

за

ДlJСЦПП."1lJнарно

наказаНIIе

И."1I1

Той

увод

нение ония отъ пuсарпт-В въ ОТДЪ.lеНIIСТО, I~ОИТО Ст
откдоняватъ отъ CBOIITi; обнзаНОСТII и проч.;
ь) П30UЩU П<t'НМl:1Ш":й, Ед ~ин. О'l',eI,'1.ШШlе НЬрШII
вспчко, онова иакаръ и не предвпдено въ преДJIАУЩIIТЪ

членове

Il

пунктове, нъ относяще

на зав-Вду(щото

се КЪ)IЪ въдомстnото

отъ него ОТД-В."1еНIIе;

ы) ГрШЮl се

за правп.'1НОТО водение

на дапъчнпт1;

IOШГII по правите.'IС'l'веШl'l'1> да:.I~ДПЯ отъ учаСТI~ОВlIтi
С ТIСТОТ1n,:r,ПТI';ПI П Rй, ~'1,()lJгn,нпе'I'()
npe::lfe шtРn''''~пдста'I'а

n

О'ГЪ ЖlIВУЩИТ'h въ Варна паРСI~СIJДОП."1атчи, за I~OllTO се
нодн особснъ реГllСТРЪ по дадешlП отъ Цснтра.lПОТО
УпраН.IСIШС оGр::шсцъ, чрезъ ПOI!1'СТJШ. С.тВдъ пстпча
lШСТО

Ш1. да;r;СIIШI

СРОI~Ъ, JЮII'ГО

ОТ'Ь шtрCI~СIIдоrr.'1аТЦIl'I"h

пе сж nПСС.'lJI Д.'1ъ~юпштi; IШЪ СУllllП, ПРС,iJ,стаВ.Iява аа
т1>хъ СПllСЪJ~Ъ па Юlета за събпранисто отъ Т1,ХЪ су:щш
т1> чрезъ продажба на ДВШIШ1ШТ'h JШЪ II;\ЮТII (Ч."1. l:Ы. 66и
67 отъ ЗaI~она за надзора,НОсъбпраuиотона да~I~ДIIята);
ъ) провърява счеТОnОДНIIТ'В I~UIlrIl по оБЩННСКfiт1>

на.'10ЗIl

Il правпте.lстнеUIIтi> да~~ДJШ: да ап ПО.'1учаюшт1>

СУ.:lши се'ВПIlсватъ отъ квптаНЦIlОННIIтi RНПГlI правu.'1НО
п своевре)lенно въ r.laBHIITi II партпднпт-В ЮIlIГJI;
ю) ИСПЪ.'1нива о ВРЮlе ВЪЗ."1агаеШIтi> нелу теRУЩII
преПИС~II по фпнансовата

и ги предава въ

часть,

Центра.1НОТО

като

1'11

ПIшподписва

УпраВ."1ение за пспра

щанне по принад.'I-ВЖНОСТЬ.
3абt.тi;жка. За ВСПЧЮlт:Б нерi>довностп п опущения, RO!lTO бп
се с.'УЧПJLll по работпт-В, ПЗ.,ожени ВЪ този праВПJLНIШЪ, отно
СЯЩII се Ао с.'уя-бата на на'lа.ШШШ на финансовото отд-Б..н\ние,
отговаря тоя пос.,i>днпл предъ R.'lIeTa.
(О.,1>два).

Стр.

Търгове въ Варненското

1). На 11

Градско-ОБЩинско
на преАприемаqъ

Аоставката

граАСКО ·о6щинскит-В стража ри.

2) На 11

ежщип М., съ переторжка на АРУГUН Аень, ще се

произвеАе търгъ за Аоставка на

погони иетра Gаржгьоон:ки

2000

п.ltи Еникьопски Ая"анъ камькъ за крайщата на тротоарит-В по

У"ИЦllтВ на граАа. 3a"orъ 5%отъ

пьрвонаqi1.lнзта Ц'Бна,

-

ВЪСХОАвана на 6~00 лева.

того

15

п.ltадн-В, разни общински в-Вщи

посте.ltюr, покривки, креврти

-

п ДРУГИ.

Възъ основание ч.lt. Ч.1.. 7 и 11 и БУICва д ва Ч.1..
23 отъ "закона за окржжнит-В управите..1.И и ОЕО.l. на
'Ja.1.ВИЦИ" и § § 64, 69 и 70 отъ "заICона за носение

'J:егобит-В на воената С..1.ужба." и СЪГ.lIlСНО УICаза на Не
гово Ц. БИСО'lество лодъ N. 4 отъ 20Януарий т. г. И
теollеГРП1lI1IIНТ:\ ()тъ Г. Иинистра на Вжтр-Вшнит-В Д-В..1.а
отъ 5 '1'01'0 П\lДЪ No. 1] 68,

ОВfIВfIВАМЪ:

1) Боевний наборъ на новобравцит-В презъ текущата
почнува ва 10 того и въ пов-Вренвото ми

година се

окржжие ще

a1<1'OBeT'I; ва по;\аръци, ва вестра, за paBI\'I;..a

01'Ъ
И

на собетвеюIOСТЪ, ОТ'Ь КОНТIшкти и ДРУГИ

прости

Отъ
71

"
71
71
71

1
201
401

"е въ

801

1.2() 1
lЛО 1

2.,01
" 3.001
" 4.001
71
6.001
71
8.001
"71 10.001
15.001
71
2() ОЮ
"71 30001
40.001
71
60.001
" 80.001
" 100.01\1
" 150.001
" 200·(lf)l
" 300.001
" 400.001
" 500.001
" 600.001
" 700.0()1
" 800.001
." 900.001

"

11 ТЪй нататъкъ,

"

71

71
71

"

"
.,"

"..
"

"
"
"
"
"
"

71

"
"
71

"
"
"
"
"

УСАови-

"

"

71

"
"

71
71
71

.. еня

рет.

200
400'
800
1.200
1.600
2.000
3 ООО
4.000

-

30

6.0ио

912 --

8.000

71

ДРУГИ ТЪРГОВС1<И
ваписи

-- 60

и отъ

120
1 80
240
3450

този

:Ю

-

8(

115(
234575u
10 -15 20 30 40 50 75 100 ·150 200 250 -300 .350 400 450 500 -

б-·

УВС.1.ПQава

-

- 30
- 40
' - 6(1

10.00О

се

и

l~eBa ICT.

15 " 15.000
22 50
"71 20.000
30 30.000
45 " 40.000
60 " 60()00
90 71
80.000
120 " 100.000
150 "71 150.000 225 2()().ООИ
300 " 300 ООн 450 " 400.000 600 " 500,0()0 750 " 600.000
900 " 700.000 1.050 " 800.000 1.200 " 900.000 1.350 " 1,000.000 1.500 -

" I1:ато"

СЪ

носевие тегобитВ

г. г. Варна, Добричъ, Провадия, Ба..1.ЧИICЪ и Ново·се..1.0.
бонове

пор,кчите"ства

1\0куынтии

до

приемате..1.на комми"сия въ

отъ "закона за

2} Въ окржжието ще има 5 призовате..1.НИ пунктов{,

ПО"ИЦ!I,

ва lI>Iуще(,тва за зав'I;щанил, отъ актове В:1 право
тмви

една

§ 69

ва военната С..1.ужба".

За размtритt на актовий гербовъ сборъ.
Отъ

има

ставъ спор-Вдъ

ТАБЛИЦА

ОЕРЖЖИЕ

Ж 35

на п"ощаАьта предъ Общ. Управ.леШIе ще

С(! ПРОАаватъ, презъ пе прпсжственитВ АНИ, по 3 Qaca С.1.-Вдъ

5.

ПIJИКАSЪ

на

36 шинми, 36 полеа, 36 каqу.ltки, 36 шнура за свистоцИ и 36
ка.лпака ОТЪ черна OBqa кожа,. съ АЪНО отъ червено сукно, за

Отъ

по ВАРНЕНСКОТО

Уllравление.

ФевруарШI, съ переторжка на с.лi;АУЮЩUЙ Аень, ще

се ПРОШlВеде търгъ за ОТАавание

3)

Брой

ВарненCIШЙ ОбщивCIШЙ В1ютвпRЪ

4.

на"огъ

за

вс-Вкп

100.000 .lteBa пош Аробь отъ 'х1>хъ по първата графа съ 150.lteBa,
а по втората съ 50 "с ва.

К}7 Р С'Ь

3)

ПриеJ\ште..1.н:\та RОJ\ШJJССИЯ ще д-Бйствува по око

..1. ИИ , както С.1.-Бдва: а) ще преГolI-Бда новобранцит-Б въ
с. Ново-се..1.0, отъ Новосе..1.СЕата ОВ:О.1.ия, отъ 10 ДО 13
текущий Февруарий ВЕ:.1.ючите.1.НО; б) Бъ г. Провадия
вовобранцит-Б отъ Провадийсв:ата ОЕ:О.1.ИЯ отъ 15-иЙ до
22,нйсжщий вк.лючите..1.НО; в) Въ г. Варна новобран
ЦlIт-Б отъ Влрненската ОЕ:О..1.ИЯ отъ 24 Февруарий до
28-ий сжщий: ВЕ:.lючите.lНО и тия отъ г. Варна отъ 1-ий

до 5 Мартъ ВК.Аючите.lНО и д) Въ г. Ба.1ЧИS:Ъ новобран
цит-В отъ БИ..1.ЧИКСЕ:ата (Н~О.lИЯ ОТЪ 19 до 23 Мартъ
ВК.lючите.lНО.

СЪГ..1.асно

§ 70

отъ "засона за носение тегобит-h

ва военната С.lужба назначавамъ:а) Ч.1.ена

отъ

ОЕ:р.

съв-Втъ И.lИЯ Недевъ и Еюпрюs:ьойскийобщински кметъ
ИИКО..1.а ВЪЗВЪЗ0ВЪ да участвуватъ като Ч.lевове въ
коиииссията. въ с. Новn-се.,ю до Еа'.го преГ..1.-Бдатъ но
вобранцит-Б отъ HOBOCe.lCKaTa ОКО.ltия; б)' сжщии Ч..1.енъ
отъ оср .. съв'l;тъ И..1.ия Недевъ и ЧерсовнеЮIСИЙобщ.
Е:метъ А'ганасъ Гиргиновъ ва въ г Провадия до като
преГ..1.-Бдатъ новобранцит-Б отъ Провад. осо.лия; в)

Ч.lена отъ Окр.

Постоанна Еоммиссия Ив. ДаЯJ\ЮВЪ

ва въ l' Варна до като преГ..1.-Бдатъ новобранцит-Б отъ
Варнен. око.лия и отъ г. Варна, а Рус.ltарсs:иИ-ОБЩI1Н
ски кметъ Михаи.iLЪ Ин:шовъ до като прег.л-Вдатъ но

вобранцит-Б отъ Барнен. ОКО..1.ияи ПОМIIЩНИICа на;Вар
ненский Градско Общ. Еметъ Спасъ Д Спасовъ до ка

то преГ.iL-Бдатъ тия ОТЪ 'Варва; 1') Ч.1.евdo отъ Варвен.
окр. съв-Бтъ Атанасъ JI~е.1.евъ и АРl\IУТ.1.ИЙСЕ:ИЙ Общ.
КJ\[етъ Паска.лъ Б.1.аЙк;овъ ва г. Добричь до като се
преГ..1.-Бда'I'Ъ новобранцит-Б отъ ДоБРИФ's:ата око.1.ИЯ:
и д) с,у,ЩIIЙ Ч.Аенъ отъ os:p. сън-Бтъ Ат. Же.1.евъ и Ду_
вnнъ-IОнавсICИЙ общинсси R:wе'I'Ъ Петръ ffiантеl\'ИРОНЪ
ва г. Биol1ЧИКЪ до като C~' преГ..1.-Бдатъ новобранцит-В

отъ Ба.Ачикскнта око.iLИЯ

Ва Българската Народна Банка за 8 Февруарий 1891 г.

1») Г. г. ОКО.1.иИскит-В нача.АНИЦИ ще расп()р-Вд~тъ

чревъ оБЩИНСКИТ'h кметове щото М.lндежит-Б ПОД.1.ежнщи
на наб()ра да се ним-Врятъ снревременно въ съотв'!>т
СТВУЮЩ1IИ

П9изоватеol1енъ

УЧи'(·ТЪК:Ъ.

6) Г. г.

100

ОЕ:".1.ИЙссит-Б в ча.lНИЦИ да диджтъ Г.1.нс
ность на тоя приs:азъ кит() вад •. ..1.жатъ св-Бщенницит-Б,
МU..1.oI1ит-В и раввинит-Б да янятъ в ь ЦЬРК:ВИТ'k, джамиит-h

лева З.'lаТllи а упе

RНИЖНIJ рубли... .
ФПОf./ини . •.
о ••
:Марки . . • о • • • . • .

.дирп ТУРСICи о
• О
" Англиil:сЮI .• о •
ЕаНЕНОТИ Англиil:ски,
ФреНСЮI,
ГериаНСEII,
ЕелгийсIШ иШвеiiцарсп

и синмгогит-Б днит-Б, нъ S:ОИТО П"Д.1.еж 'Щllт-Б ва наб()ря.

М.lндежи тр1>бна да се янятъ въ НС'iщи IIРl1вuвате.л.енъ
.
Варна, 5 Февруарип 1891 гnд.

цевтръ

•
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