Година УII

Варна, 1 Ноемврпй 1894 Г.

Броfi

39 40

БАРПЕНСКИЙ ОБЩИНСКИЙ Бtатникъ
Излиза три пж.ти ВЪ мrвсвца

оби:сновевво ва 1 , 1О И 20 ч'

Писма, статии, иари п всичко що е ва

вt.стнпка се ираща до Градско-Общинското
Управ.lение

псла.

За обявления се плаща за редъ:

Цtната на вtстника за ГОАина е

4

На първа страница

лева.

ОТАtленъ брой 10 ст.

И3В1>СТИЕ.
Съ настоящето

си имамъ честь да ивв1>стя на

почй.таемата пуб.лив:а, че новоотворената :ми

~ А

nт

Е

RА

~

пъ гр. Ба.лчисъ
почва

да

ФУНlZционира отъ з·и Ов:товрии

18!}4

ГОД.

Съ почитание: Ив. Домбровски.

3-3

----------

Честь имамъ да обявя на господа ДОJIIОПрIIтежа
телитrВ, че мог& да построявамъ домашни парни бани
и вс-Вв:ав:ви ва отопление но:Вмски и руссв:и пеЧВ:ll (соби)
:са:сто И готварс:си ив:ономичесв:и м~шини

съ фурни и

равни други удобства. :Иаисторъ: Ив. Еолесюшовъ.
чева

-

Г-на А. В. Ве.л

Варна.

Гр. Варва,

19 Септемврии 1894 г.

9-4

ва Нив:о.ла Веливари, б.ливо при П учзстъв:ъ, у.1И

ца

"Богданова"

3-1

.J11. 41.

ИЗВОАЪ ОТЪ Рtшен. на Варнен. ГраА. Общин. Съвtтъ.

15 СЕПТЕl\ШРИЙ 189'~ гоА·
245) Да ('е исп.ла'ГЪ\'iТЪ 80 .лева на Савва IЦери
.яновъ, пuв-hренникъ ва

вапов-hдь

"

втора и трета страници

»

четвърта страница.

15

стот.

10"
5 "

.

250} Упъ.лпомощава се К1Iетз и.ли l1p-hАов+'репно
отъ него .лице да ВОАИ AiblOTO ПрО1'llВЪ варнеuев:иit
жите.-lЬ П. {~. mПШI~ОВЪ И ПОрЖЧlIте.шт-В му Оuсепъ
Ованевовъ и Георги Ко.lемовъ.
251. Да се ввеме пр1'дварll'rе.lUО :lшенuето на Хиги
евичесв:ил СЪВ'ВТЪ ОТНfJСIlте.лпо l1рошепието на Хр. Ду.,.
геровъ, ('двдъ в:оето да се подпесе въпроса па Съв'в
та ва ов:оичате.лно раврiшепuе.
252) уДl)брява се ПрIJIlВU')'АСlшii на 21 того пуб.
.личеиъ TЪPГЪ~ ва ОТАаваПllе Ш\ пр-1;ДПl)llе~lIаqь пъ 01'В:УПЪ сбора отъ пров'вреНllе Mi:>pl:llT'.S, т,j,г.llЫIшт,h

и АР. таюша ва пр1>въl895 год. п се иъе.шга па пос
.л1>д, в:онсурсптъ П. HeilI~oB'!> ва 56;:;0 .л.
253) Упъ.лПОJlIOщава се K}leTa Afi пр·В{\стап.шва
Общината прi.дъ Сждебнпт1. B.lacTII по BaB'l'AeHOTO

противъ неIЖ Д'h.ло отъ IO}lep'!> Сю.lеUщшовъ ПВЪ Яii·

.ta,

ва

300

.лева.

28 С~ПТЕ~Iвриii 1894 г.
Ввема се въ внимавие ваЛВ.lенuето па впрвепсlZИ
T-h .лова ри, относите.ШО ГРО3Аобе(J!\ пр1,ВЪ ТЖВLI го
Аина и постановява сс щото, топ Аа се почне ОТЪ 30 того

30 ОI~ТОМВРИЙ 1894 г.

д-м, ДОСЕВЪ се устаВОШI пъкжща-

та

• .•

,

Обявление.

Отнесете се до :снижарница ва

въ Варна.

oJV.

П.

Георгиевъ, по

п.латежна

872.

255)

На варневсrшп жите.lЬ, Ы. r~ечпджп()г.lУ, Аа

се в~п.лати суммата
ва отчужденото

4961 .l. 50 ст. отъ

отъ

Общината негово

оi)щ.

кассз,

3I'!;С1'()

пъ П

уч. ПОАЪ .i11. 887, у.шца "Царъ-БОрlIL:Ъ," с~стmlще
отъ

ВХ.

198 КВ. м И 46 .с. JlI. по 25 .1ева св. :lIетръ.
256) 3алв.лението па 30ица д. ГаiiтаНАжпева, ПОАЪ
.119. 9446, да остане беЗПОС"l1>ДСТВllе.
257) уАобрявасе сговора на 06ЩПIIСlZОТО У прав.lеппе

съ .А. Се.лЮIОВЪ ОТНОСIlте.лно В:ОМП.lестната направ:1. ва

тротуарит1> по у.НIцит-h "Цариградсса"Il "I1p'hC.laBC[~:.l",
поради сп-БШIIостьта па работата, пр-hfl,Ъ впдъ паче
вжтото

вече I~амеПllсвапис

па 'l'IIЛ у.1I1ЦП

меки в:амъпи, 11 му равр'Ьшава Аа пnхарЧII
СУММИ ва Ч'lмьта, I~aTo с.л'l;дъ свършвапис

съ

Бапдър.

ВУЖ"IJIIт1J
па pHIJOTa-

246) Да се покани П. Н. Св'вщаровъ въ растоя та, Аа пр1>стави па Съв'!;та подробна C:lI'};TI~a ва Уf\I)б
Р'lшие расхода,
ние на 20 АНИ отъ Аеньтъ на съобщението JllY, да
258) 3:шп.лепието па д. Апге.лопъ, подъ вх, 01119787
внесе първи и падежъ ва остан.к..лит1> върху :му AB-h
т. г. да остнпс бевпос.л'ЬДСТllпе 11 щ:о Toii ЗЗП'},де A'lblo
м-Вста, 135 .лена 90 ст. Въ противенъ с.лучаИ да се
противъ Общипата, упъ.ШОМОЩi\ва се ItMeTa И.Ш пр'Ь
уничтожи търга и се проивв1>де АРУГЪ, в:ато депозита

му отъ 20 .лева се пр-hсара на ПрИХОАЪ въ кассовит'в
:сuиги ва неустолвзпие на ус.ловилта.

247)

УАобрява се протов:о.ла на В:ОJIIJlIИссиата, нав

начена съ р-hшение .А1.

153,
2340

в:асате.лно

отстжпванието

Аов-hрепо

отъ

вего .лице

на Общината ПР-nАЪ

259)
сия

отъ

Натоварва се
единь

Аа

защищава

I1птереССlIт-h

Ск.да.

I~JlleTCCU

K}IeT3

да назначи еАпа СО:lШUС

ПО:МОЩНIlСЪ,

Авама Ч.lепове

отъ

Общ. СЪВ-nТЪ, и градсюiл архитестъ, в:оято СЪШI'!>СТПО
отъ военнит-h в.ласти
кв.
метра
пространство
съ Постолвпатз КОJlШИССИЯ, да опр1>д1ЫИ :Со.лв:о кв.
m-hСТО отъ nА.ли-БеИ-табиа" по
ваправ.ление в:ъмъ
ыетра m-hстО в.лаА1>е 110с.l1зАнлта ОТЪ J1I1>стото на Б.
гробищата,
Папавияиъ,
да го оц-hни, ва Аа му
се вап.лати ОТЪ

248 Просбата на варненссий: жите.ль Ахм. Бии-

джанъ. съ колто иска да :му се отст.к.пи еАНО праВАНО

m-hСТО Ср-hщу възнаграждение, Аа остане бевпос.л-hд

Постоянната

:КОJIIМПССИЯ.

260) Да сс ивм1Jви тарифата на ФаiiТОНАжппт'h въ
гр. Варна, :сакто с.l'Вдва:

ствие.

24!+) уАобрава се търга ва интивапа пр-hв'!> ИАУщата 1895 ГОА. и се въз.лага върху 3ахарШI Саввовъ
ва 5101 .лева.

L
1)

3а еДIlПЬ

та отивание

.

ОТо града ДО гарата.

чоn-nкъ п попече От'Ъ граАа Ао гара

1.-

Стр.

11.

II 110Beqe отъ

2) За единь

повеqе

II

раЙСltн.т!\ градина

градn

до

приморссаТJ\

-.50
гробищата и

.1згера,

AfJ

ОТllпавне

~ WQ ~

и
3а едивъ и повече до .1згери. гро б IJщата и раиската l'}>аДl1па отпвание II н}>ъщапиР-. . ,
.
1.50
4) За еДllВЬ п повеqе отъ гради до qеПIмата "я.:1aMa.oг.t)"", нндъ

саП)Тut:пата Фабриr.а

на

ОТИШ\Вllе

II

2 . 50

нръщаIlпе

6) З[\ ~дипь 11 пuвеqе
В:JШИ" AU подъ баира .
7)

до

м-Встпостьта

За единь 11 llопеqе АО

сто за отиmшпе

п

с-ъщ"то

"Баиръ-

П()Сv1-ВДВQ

пръщ~пие

2.1\11>3.-

:--) З1\ еДIIВЬ п повеqе до "ТрaI;,,·qешмеси~ и
"Чешмепу.ю" .
3.9) 3,L еАИНЬ

И нръщание
10) За 8АННЬ
11) З. а
II

11

еАИUЬ

llръщапие

12) 3а еДllПЬ

повеqе АО сжщото М'lюто ОТИВf!.ние

11

н

lJ

ти въ

4.-

повеqе Дl) Еrшсппоградъ.
понеqе

А')

('ЖЩf)ТО

5.-

1.
М-"СТО

етива-

. • ..
6.lIOBeqe ,.1,0 маl1аСТII ря Св. I~OUCTHH-

.
613) 3а еДllПЬ п повече Ао (';ЫЦI)ТН ~11,C'Г" (,ти в:1U 11 е
и ВрЪЩНl1l1е
7.50
:!()l) ИРо'lбата на uарпеUСl:IiТ1, Ж\lтеv111 отъ у.шца
"Св.

НIШОо'lа",

II J"·ч., п"дъ ВХ.
остане беЗIJОСv1-Бдствие.

Nu. 9Н16-93 1'., ла

ПРJiIЕА3IIJ

Прiaп.. с••

H<tpHa, 20 Августъ 1888 ГОА.
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ПОАuисаННllll l~l\1етъ на llарнеПСКRта Гp~Д(,Ka Об
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~l ~::~: :т~п:;::: :::а~8:с:н:~:;а:И~ран~~~0 lОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАД.-ОБЩ. CAНlITAPHO ОТД'БЛЕППЕ

1) За еДllВЬ
градива .

вие

Брnjf

"В:\РП~НСl:ИП Общинский B-hстнlП~"

2

I
~

~ I~
'""
IX! ~=
J

.~

Ст. 1 ЗабраU5!ва се на Ilреl':yrщиТ-h (ынтраШННlт1.)
въ Варна Аа IIВ.:1ПВНТЪ ва напреАЪ 11 поеР'hЩIl'l'Ъ се.lЯ
вит-В II 1'1)!IЖАаlШТ'~ ()тъ .:1 О iJЯТН, IJДУЩН нъ граАН 11
пыъ заr:)'IIУВ1!ТЪ

K;llCBaTO

щия.

проquе) Аа IIМЪ

гроздие

и

да бll.:10 CT01~H

(яй~а,

оно

се ПО8Вl'.\яuа да пра.вятъ ('амо на С.:1'Влующи:г-В

м-Вста:

ва ЕПРU.l0вската П~10ЩЬ ср-Вщу НОВИll АОМЪ на г-па
Н. llроваАfI.шевъ, иа Пv10ЩЬТn KiYiA1. табахпата ОТВЖАЪ
моста,

ва ll.tощьта ОТЗilАЪ ЦЪРКОПП:iта

жавната Б\J.1нuца,

l~жща

На ИВI;.JIаниетъ добитъкъ въ Варнен.
.

на Ba.:I-ъкъ·llюшръ, Чепгене-Паззръ

te
::1

Ст. П. Щ()мъ се хване Н-ВI~ОП, прuкупецъ
пува стока ве на опреД'!ыеНllТВ
вего ,IКТЪ 11 ще бжде Ba~aBBaHЪ

.1ева, СЪГ.:1асно съ Ч~1.
т-h Общини j"

91)

отъ

м1>ста,

че l~Y'

се съставя ва

съ г.\оба отъ 1 ДО
"saI;UHa ва Градски

Ст. IП~ Грпжата за ПСllЪ.Нiение[О тuя Dl>И1'аэъ
ВЪ8.:1агам·ь Г~8BHO на Общинскuт'h I\:ОММlIссари и над
вирате.tя надъ и-Вркит-h n тег.ш.ншт1>.

:Кметъ: К. Мирсни.
Върво,

СеЕретарь: д. МутаФовъ.

ГР,lдсв:а ското

бойна пръзъ мъсецъ Септемврии

при Дьр

и Мусса.шта.

25

ВtДОl'IОСТЬ.

н~упуватъ, което ПJlIЪ
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ЗабtJltжка. Отъ този добитъкъ ва 6 пола и 4
п:рави месата се униqтожихж.

вс.lЪдствие страданието

ииъ отъ БО.'lЪстьта ТuЬеrсulоsi:з Pulmonum (Охти~а),

Брой

39-4-0

спIIсыIъъ
па

пожертвов3.Те.;штi;

ВарвеНСЕН

граждани

за

постра-

(i6

"1:

Име и пр-liзиме

"
~

"

I

2
3

L:T.

7
8
9

10
11
12

13
]4
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25
26
27

23

l\:о.'шровъ

И.i. М. Ивановъ
Георги R'асабовъ
Дончо Теневъ
А. Ивановъ
Ж НlII<:О.iОВЪ
Р. Рус<.:евъ
Е. Леондиевъ
l\I. Георгиевъ
ДИМ. Ивановъ
Г. Чи рпан.ПJ евъ
Г. Страшиl'tlИрОВЪ
Л. В Арнаудовъ
Атанасъ НИКО.i10ВЪ
Хр. Х. Дечевъ
Хр. Деыировъ
В. БОЖИ.10ВЪ
А. Н ПОПОВIlЧЪ
Л. И. Софпil:СКll
В. Папанчевъ
Ив. В. Груевъ
ДЪРВОД·Ь.,i. Дружество
Вр. Е. Д ПарушеВII
:Мо ЩИЛИЯIIОВЪ
Анг. Ивановъ

5
2
5
2

10
20
3
2
2
5

2
2

Ив. МаваЕОВЪ

3~

Хр

33
3-135
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4;6
47
48
49
50
5\
52
53
'54
55
56
57
58
59
60
61

Д. Станчевъ
Д. Стояновъ
Василъ С.
Дим. 3.1атевъ
Th. БаIiI<:ОВЪ
П. IОшен.·шевъ

5
5
4
5
4

62
63

2

4
5

Е. Стояновъ

2

Н. Георгиевъ

П· JI~елевъ

3
5
5
5

Чер, Ноновъ

5

Г. Въ.·шовъ

2
2

А_ ПеТ&ОRЪ

Р. ДюrиТР<JВЪ
Ив. Стояновъ
Р. Парушевъ

Р. П. Коларовъ

Ст. Ивановъ

Хр. Х. Дечевъ
Н. Петровъ
Н. Енчевъ
Т. llахиевъ
Д. l\Iутафовъ

Д. БУЧRОВЪ
М. Еовачовъ
Г. Стойчевъ
Н - Диа:мандиевъ

Б. Пивоваровъ

2

5
4
2

5
2

2
2
2

10
4
5

2
2

5
2

2

разни

1071 20

.1нца

i.l771 20
1

(C.tL-i'Jва).

ПРАВИЛНИК"Ь
за

ПрII.1згзппе Ю\ вакона ва

Cl~.1a,::t,one ва жреUЦIl

11

ко

--

пезаводъ пъ I~няжество БЪ.1гарIlЯ.
(IIl'u()z.1ЖСНIIС O/l/Z брои :;:; -3-1)

Ч.l.

50, I3('Il'lfШТ}' l'PH'1II1 l1>},ща за 3АВl'ЛСlJlfСТО сс ~afIUC

}Щ'ГЬ О'1Ъ еI\Оl1(1МЪ-~'1СТОIЮ,\пт(·.lJl въ инвентарната

110

,ш 1l0.l'у'I(,'Ш1'I-Б О'1'Ъ
Щ,'lЪ ЗII }lpll! МЗllJlе подъ

Kra,

нни·

АЛШJl!IJ~Тр8ЦIJJJ'Iа }I'I,ЩII 1:0 1:'Ь~'l'Ю3J1
и ГОlJоrНюt'lЬ, blоЙТО 1:<: ш:праща въ

l\lllШН:'П}'Сп.ото IJII ТЪ}Jl'ОЬШlта 11 ЗСА!.щд-k1l1l'ТО.
Ч.l, 51. 1I1JI\oii вс МО",,\(\ да IIl1пуетвс поетът1. сп без1. едно
спrШJIJ.lIJО Do~ro.leВlle O'I'], l\lпшн:трз па 'l'ЪjJI-ОfШJlта I1 3C1f.H',\i;.

.ше'l'О. ДllрrкторЪ'l"l, с ллъжеllЪ ,\а съоuЩII

2

П. Вt>рГllевъ
Н. П vавада.lиевъ

А. Илиевъ

отъ

50

4
2
2
2
2
2

Г. Д. Спnсовъ

Н. Савопъ

и други дребни пожертпупаuля

2

29
30
31

Т. д. Бобчевъ

Х. Д. СТОII.10ПЪ

5

28

IОрд. l\Iирос.iавонъ

ф

Д. Пшшовъ

4
2

5

<";тояновъ

Ео<

5

2
2
2
2
2
2
2

В. ]{"о.lаровъ

2

2
С-пе

Ео<

2
7
2

Щ. Вt'.,lИКОВЪ
и

6S

69
iO
71

......

о

1

.янаI<:И JI~еI<:ОВЪ

()

Ф

I

I

11

t

4
5

~

::::
~

~

t::

67

---

Е,

___

Ив' ~lapKOnЪ
П. Димuтровъ
А. Опчаропъ
Хр. трыопъъ
П. Стамовъ

64
65

давшитi; отъ пожара Еотленцu

""'-'"

CTP~ 3

"Ва рпеВСКI1:М О()ЩIlIl('~n й В1;СТП III~Ъ "

торъ ТРЪ1'В3ШJето

II IJ!-,'ЬЩ3ШJС'IО lНi

113

1'.1aBIIII1I ПНСllек

IJо.1У'ШIJШIIТ']; ОТflУСЮ, '111-

llOBIIIJЦlJ.

1'.1АВА 8-ма
Отчетностьта.

I

Ч.l. 52. Rзссзта на заВСДСIШJJТ3 сс пnнi,ряuа па ековОМЪ
_счеТОUОАите.lllт-F, сл>},,,ъ д:шаПIlОТО ва Пр-};ДВIlДСlfаТ:1 отъ за

копа гар8ВUП.я. 1\laHAaTII'l'i; JI(;пращаПII отъ Ощ).ЫIШllтi; У прзни
'1.e.llI, 110 заповi>дъ на l\llllll1tTpa на 'J'ЪРГОВШlта 11 Зем.1СД·};.шс

то, за

подьржапие

на

ЗаВl'деlJlIята

се

Ilзданзтъ

економъ-.счетоводпте~Jl, Ощы;ашпт-Б УпраВlIте.lII
до ДПРСК'Jорпт-Б

11:\

IШСТО

па

1"11 IIспращатъ

KblITO сл-Бдъ като ГИ ВИЗllрат'}., Jt(;пр<lщатъ гп

на еКОНОМЪ-СЧСТОВОДllте.\я.

Ч.\. 53. CYMMllTi> ПО~Jчени ~a сыlтк;l 11:1 [,ой 1I да " ,'К.,адъ,
11 отъ каквото и да е происхождеНllе, се пr.l)"'1 I'ЗТ i. U1'1, е:")llu~lЪ
_ счетоводителя и се поставятъ въ една касса, на БОЯТО КОЙ
самъ

ииа

Чл.

к~юqа.

54. Въ вс>},ко заведение се държи по едьа касеова
книrа (оБР. N050), гд-Бто се ВПllсватъ bc-БКUАнеВНllт-Б ПО,'У'lе
ВИ u исхарчен 11 СУММII.
Ч.\. 55. Н::! края на вс>},кой )l-Бсецъ и по-често, ако това
е нуждно, ДпреБТОРЪ'IЪ провi>рява състоянието на кзссата.
О.л>},дъ вс>},ко пров>},рявание, Директорътъ ПОАIШСiШ llоедна

равпосм-Бтка, която оставя на кассата. ТоВзи pabhoem-БТЮl се

пр-Бдаватъ па I,РЗЯ на ГОДllна1'а на
ГОАllшнзта му

ГЛЗIJlIllЯ lIнспекторъ при

06111,0.\1\а, за да б.У.дж'lЪ lIСП paTel1ll на

IШI:Шilта

аДМИIlllстрация

110 l' овснъдството.
Ч.\. Ы; 1I1ШIJЮJll IН:П.1IJЩ8J111S1 IIСМОl'ЖТЪ да С'fIНIЗТЪ (j ,зъ
З1laIIlIето на ДllреII:ТОрътъ, 1,0йТО lJllЗllра ВСll'lIШТ'I; КUIIТ:1IЩПИ

lJ

ФaIt'1УРИ (uбр. J(o. 411).
Ч.\.

57.

сс ИВIlСItвап.

Н.lI3щаllllJlта се ОIlРЗIlдаватъ съ AOI,YMellTII,

O'loь Ва!,Оllа ва lJуG ..l1IЧllата

сконОМЪ- счеТОВО.,\UТ(',IIIIТ-Н

II:Oll'fO
OTIJCTlIOCTL. 1\1)[';1TO

прiJдстаIJJJТЪ Шl l'~а:!IIачеJl оправда·

т€.\нит-Б AOltYltlCHTII за lIЗра('ходваlIllСТО lIа получеllllтil суыl!п,'

ТБ съставя тъ САва Аву·еltзеМU.\Jlрна paBlIocm-БТltа (обр, No 06).
ТЪЗlI pabhocm-БТI\а и ШIПжа ВIПшр81IП II удостов-Брсни отъ Дu
ректорътъ се прi;дставятъ за ВlIзпраппс 11 иров-Брка ОТ'Ь Окр.
У правите.:lЪ п, ('.\-БАЪ това се пр-Вдават'Ь

ва нзд.,"};~lIUЯ Itазпа·

чен. ТОВИ пос.\i>дпия 110връща ва економъ-счстоводпте.Ш една
отъ раввосмi>ткит-В, Босяща сдпо раСПlIсаппе за по ..'учванпе оть

вего ВЭ1lв.\евие п тжзи равносм-Бтка се пспраща С.'ЪДЪ това В'Ь
lJисmата

Администрация

по БовеВЪАСТВОТО.

Ч.\, 58. СумъlИ похарчени отъ е&ОВО)lъ-счеТОВОДllте.,яп

непривватп отъ МПНПС'Iра на Търговпята n Зеъыед-Б.\пето, се
исп.\ащатъ отъ този по('.\-Вдппя по установеППJl р-Бдъ.
Ч.\. 59. Ззпр-БТJlва С{ по наЙ-абсо.лютевъ начинЪ на Дирсктора и екопом'Ь--счетоводите.\JI:

а) Да употр-В6яватъ СУ1lJoшт-Б ва учрежденията а& н-Бща.

вънъ отъ тБхното пр-Вдназваченпе;
6) Да сп С.\ужатъ, даже Вр-Бменно,

за пеП.lащанпе

рас-

ходитh на Заведението отъ другитh суимп, осв-Бнъ тБзи пра-

Брой

,,_~арненсICИЙ: ОбщинсlCИЙ ВiЮТВИR:Ъ"

Стр. 4
ВИJlНО ОТПУСТllати отъ

съкровището

n

пропсходящи

отъ

е) Единъ подробеuъ щатъ за работнит-Б животни (обр. No 39
ЧJI. 74 См-Бтката за и1>сецъ ЮJlИЙ се придружава съ:

ианда

ти иададени отъ Овржжнuт-Б УправитеJlИ;
в) Да сп СJlужатъ исц-БJlО ИJlП отъ части съ ПО.llоженит-Б
отъ конярит-В гараниии, безъ едно :Миннстерско разр-Бшение и
за другъ единъ пр-Бдметъ, за който ТБ не сж ир-Бдназначени.
ЧJl. 60. Приходнит-Б сушlИ отъ заведеШJята се внасятъ по
пр-Вдвидения р-Вдъ въ Ковqежниqествата.
Ч.II. 61. ПО.llУЧВ8нието на каквато и да е cYbIlIa И3ПСI~ва
издаванпето на една I;витаНЦIJЯ (обр. но. 6).
Ч.'\.. 62.' ,J,иректорътъ държи точни 6-БJl-ВЖК1l за книжата
коп~о той е впзираJlЪ.

Ч.II. 63. Една rлавна книrа (обр. но. 8) за приходит1>
и расходит-Б се държи въ вс1>ко заведение. Въ тжзи Ь;НИГ8 се
отбi>.t-Взватъ съ Н-о по рвдъ всичкит-В ПРИХОДI! ирасходи отъ
1-й Лнуарпй до 31·Ц Декемврий Bc'hKa година.
q.t, 64. На кран на вс-Бкой мвсвцъ суммит1> въ разuuтБ
рубрики се събиратъ и реЗУJlтатитi>·отъ ТdiЗИ операция се про
ввряватъ и визиратъ отъ Нача.llника на заведението. На 31-й
Деке:IIШРИЙ: всъка

година се прави

книга на прнходит-В и расходит-В.

пъ г.лавната

panHOCM1>TKa

Такава една рзвносыIБткаa се

прави и при вс-Вка една инспекция.
ЧJl. 65. Освенъ l'JlaBHaTa КНПГа

въ св-Бко

заведение

държатъ още и по една Iшига за приходuт1> (обр. но.

се

10).

Въ т'1>ЗI1 книжа се Dписватъ Ч.llенове отъ главната книга,

39-40

а) Един щатъ за съвов:упенитi> коБИJlИ пр-Ваъ годината и

за реЗУJl'I'атитВ отъ тваи СЪВОВ:УПJlения (обр. No 20);

б) Статистиченъ щатъ за СЪВОКУП.llеНиJ1та прi>зъ ГОДlIна-

та (обр.

No 23);

в) Щатъ за добититв реЗУJl'rати отъ съвокуtIJlенилта пр"kаъ
пр-БАше<:твующата година (обр. No 25);
г) Ш'l.ТЪ за ЧИСТО-КРЪВНИТВ

коби.IIИ съвокупени отъ чис-

токръвни ЖРfJбци (обр. No 22)

.
ЧJl. 7:э ЕАна приБJlиаИТeJlиа см ы'аa за pa1HOC ctlJt-Б пр-kа~
годината се присъединлва къмъ смвтката аа III Бсецъ СептеИВрИlI
(обр. No 48).
ЧJl 76 .См-Бтката за и1>еецъ Декемврий: съдържа:

а) Елна обща равносивтка за ПрИХОДИТЕ И расходит-Б на
заведениеТQ пil1>аъ изстекшата година (обр. No 48).
б) Едииъ щатъ за нарасходвания

в) ЕДИllЪ

Фураж ъ.

щатъ за ПО.llуqваНlJТ-В

дъpB~. ТQpъ И пр.

Фуражни дажои отъ жи-

130ТВИТ-В пр'ВЗЪ годината.
г) Едно копие отъ равносм1>тката на Г.llавната книга;

д) Единъ номина.llепъ щатъ за ЖИВОТНИТЕ въ ааведеНJlята.
ЧJl. 77. Всвка година, веднага с.л·hдъ ПJlащанията на рас-

ходит'}; О1'Ъ UCTeltJlaTa rодина, Директорътъ испраща до МИfIИ

стра на Търговията и 3СМ.11едВJLисто една обща равноом-Бткз за

но на кратко и съ 0значенuе на NOTa Н даТDт-Б пмъ.
Ч.II. 66. Въ вс1>ко заведение се държатъ за всвка спеЦl1аА
на С.llужба по двв инвентарни кнпги, ГДВТО въ едната се ВПИС
ватъ ВJlа3JIниата, а въ другата ИЗЛ<1З1JНIшта на нвщата, храни
т:h, браКУRанит-Б нi;ща 11 .дРУГИ пр:Ндмети.
Чл. 67. lIр:Бдмети'r-R и храНl1т1>, за които сс ДЪржатъ ИН

прпходитl; и расходитв пръзъ истеКJlата година (обр. No 44).
Тжзи смътка, която съдържа рекаIIИТУ.llации·rВ на удобренитk

вентарни

пието на земитв (обр. No 47);
б) Една CpaBНlJTeJlHa равноем-Бтв:а межАУ проиаведенията

книги

еж:

а) Хранитв за животнит-В, дърва и торовс (обр .

.JYO. 11

и

12).

б) ИнструмеНТIlТ-В В'}> ковачницата и lllJ-ВДМ\Jтит-R за 1l0Д
ковавание (обр. Хо. 14).
В) ПР'j;дметпт-Ъ на. Фармацията u .t-RI~ОветВ (обр. JWI. 15).
г) IIр1>дъхеТIlТВ на ТОрНlIцата, ~о.лата, пр-Вдметит-Б нъ 11:0-

нюшнитi> И I1нструментит1> за осв1>Т.IIеЮlе (обр. Л,;
Д) Првдметитв

(обр.

заведеНllе:l'О

и

машинит-Б

орание

Никой отъ пр1>Дlllетит1> означени въ параграФъ а

68

ъюже да

се

изнесе

отъ

магаЗШi'I':\

освенъ съ

за това отъ Директора СВllд'ВтеАСТВО (овр.
това

за

.JYO. 16).
Чл.

пе

въ

]3).

се

еАНО

No 53),

издадено

което с.'I.'hдъ

м-Бсечни равносм-Бтки, се испраща въ три екзеМlIJllJра.

Ч.л.

78.

ПРИ

общата

а) Едва таб.llица

3~ натурата,

станции (обр.

No 36); разноскит-Б за ПРllвеЖАанцето на конет1>
(обр. No 37).
Фуражъ II състоянието па мага

Ао еЪВОКУПИТ}МНIIТ}; станцuи
д) Щатъ ва похаР'l\JНЦЯ
зина (обр. No 30).
е) Щатъ за pa3HOCKUT'k
тоиодите.шт1> въ обиколкитв

на Дuректорит-Б и еКОНОмъ-сче
имъ (обр. No 34).
ж) Щатъ за изм1>ненията, които еж станж.llИ въ пр1>дви

Аевил бlOджетъ (обр.

q.л.

73

No 40).

Заведенилта, които експ.'I.Oатиратъ и земи, въ кни

гата за исх.арqеНИJl ФУРажъ се отб1.11Вава Фуража доставевъ
отъ доставqиъ."Ъ и тол пропсходящъ отъ собствеНИТЕ на 3аведе
нието зеии (обр• ...,;, 31 и 3~). При ТЖ31I равносм:1;ТБ:а се при
бавя с~що:

а) Щатъ
б) };АПНЪ

СJlужащпт1> съ ОПР~Д-ВJlена заПJlата.
подробенъ щатъ' за санитарното състояние на

da

животвитв, които СJlужатъ за обр1lботвание'rо на зеивта;

в) Единъ щатъ ва иа-Бдения отъ тил животни Фуражъ;
г) едипъ щатъ за :rпuтр-Вбенитi> работНlЩИ, като надни
'Iари (обр. но. 38). Независимо оп тВаи Б:нижа, Дирев:торътъ
И:СlIраща съ равиосиkтката на крал на третия мвсецъ:

д) ЕДИllЪ щатъ за кредитит-Б и ИСIJJI&Щанията иавършени
пр-Бз'Ь тримесечието (обр. No 41) и

заведенията, в:оито

съдържанието и произвеА6

отъ земит-h и разноскитв 311. т1>хна1'а еКСUJlоатация.

Еъмъ тъзп

см1>тка се прибавл и едно кратко копие отъ инвентарната
га

на

кнп

ыаГ<lаинаj

в) Една таб.llица аа Дlaденитi> подъ аренда зеыи, ав:о има
таВ:Иl!а (обр. No 46),
Ч.II. /9. Въ муч:ай на УВОJlнението или пр-Вмвстванието

на економъ-счетоводитеJlЯ,се съставя подробенъ актъ за пр-В

AaBaHheTo,

който слвАъ това се испраща въ вяешата АД~IИНИС

трацил

коневъдството.

по

ГААВА 9-та

запазва.

Ч.II. 69 lIнвентарнит-В КНИГИ се Ilров1>ряратъ отъ Дирек
тора всвки lII1>сецъ. Сжщото става и отъ ГJlавния Инспекторъ
пр1>зъ вр-Вието на ревизиата му. С.л:Бдъ пров1>рката pe3Y.llTaTa
се препраща въ Администрацилта (обр. NO) No 63 и 64).
Ч.II. 70. Еогато едно заведевие ПО.llуqи пр-Вдмети, испрате
ни отъ висшата Администрацил по коневъдството, ДиреК'fора
праща въ Министерството, за т:Бхното ПО.llуqванне, едно свидв
TeJlCTBO за ириемание подъ отговорностъ (ебр. No 55), l'A1>TO се
ознаqаватъ n рв<\метит1>, които сж заппсани И въ пнвентарната
книга. Това свид-ВтеJlСТВО се подписва отъ економъ-, счетово
дитt'.ля и виаира отъ Директора.
ЧJl. 71 Въ ПЪРВllт1> петъ дена отъ всвкой мвсецъ, Дирек
торит'k пращатъ въ :Министерството една мвсечна paBBOt.:bIETKa
(обр. NQ ~7) за приходuт-В и расходит-В отъ ПР-ВllIИНЖJlИ ы-Бсецъ.
ЧJl. 72 Къмъ мвсечната равносм-Бтка се прибавя тъ c.t1>дующuт1> книжа:
а) Щатъ да заu.tа'.rnт-В на СJlужащит-Б (обр. No 28).
б) ПОИllIененъ санитnренъ щатъ за животнитв (обр. No 20).
В) Равносм-Бтъ:ата па кассата (обр. No 34)
г) Подробно IIЗ.tожевие на расх.ОДIIТ-В, направени отъ JЗе
терпнаРНl1т-Б Jli>кaplI п коняри пъ обlШОJlкит-Б ШIЪ (обр. No
34 и 36); разноскитв направени в'ь разuпт-Б СЪВОRупитеJlНИ

paBHOCIII-Бтка на

иматъ за еКСII.IIоатираниu и земи, се прибавя:

Гаранции взети от"ь служащитii.
ЧJl.

80.

Съ една сумма, за гаранцил, отъ

гат'Ь ВСIIQКИтR

коняри въ

CКJlaAOBe'fB

24 .IIeBa

се оБJlа

за жребци и конеааводи.

ТdiВИ сумиа се набавя съ една задържка ОТ'1 два JleBa вс1>кой
м1>сецъ и тл СJlУЖИ да се П.llащатъ п-Вщата, които ще бждd'iТЪ
Ilовр1>дени ИJlИ IIзгубени отъ коuярит-Б. Въ СJlучай, че ТЖ3П
суима

HCCTlJra,

то

При иа.llищшието

ПJlатата

па

отъ СJlужба,

копяра

отговаря

тжзи частъ,

тжаи сумма се повръща на прпт-ВжатеJlЪТЪ

Ч.,. ~ 1. ГараНЦИИТЕ
сятъ и JfстеГJlюватъ
изизкватъ

pa3J1IJK>\·ra.

за

I~ОЛТО

остава отъ

п.

на еконемъ-счетоводитеJlит-Б

СЪГJlасно законътъ за гаранциптБ,

се виа
Б:ОИТО се

оть qllНОВНИЦИТ-В.

ГЛАВА 10·та

Конкурси

на

ко6илитk,

ко6илкиrk и млаАИТ~

кончета. РаЭАавание на наrpаАит1i.
ЧJl.

82. Наградит-Б въ КОllКУРСИТБ се д&ватъ само аа t-БЗIl

К:Jби.llИ, които Н·.!НIатъ uас.л1>дтсвенни недостатъци, които при
т1>жаватъ добро T-ВJlОc.'l.ожсние и доБРll ходове, които сж добрв
ГАвдаllИ, като при това сж и отвъдени ИJlИ пр-Вднаанаqени за
отвъждание пъ БЪJlгария.

Ч~. 83. За да

може да БЖДdiТЪ приети въ

Б:опкурса- за

раэдаванш~то на наградитв, Б:оБИ.llит-Б трвбва Аа БJiДJiТЪ:

а) Чистокръвнит1> и ПОJlУКРЪВНИТВ коБИJlИ Д~ бждd'iТЪ
записани въ БЪJlгарския Stud.book, ПАI1 ако сж м-Встни, да еЖ
добр-Б гл-Вдани да притRжаватъ ыинимумътъ на РЪСТЬТЪ, в:ойто
се пр-БДВllжда за коБИ.llит1> пущанп ва дъра-авнит-В жребци.
б) Възрастни на не по-маJlКО отъ 4 години и не по-веч:е
отъ

14

годиuи;

В) Да БЖI\ЖТЪ м-Бдвани отъ единъ ПРИПJlОДЪ исходящъ
отъ

едиuъ

държавенъ, окржженъ, удобренъ ИJlИ

П03ВОJlепъ

жребецъ; освенъ това коБИJlата тр'kбаа да е БИ.tа съвокупепа
с.л1>){ъ добпванието на ПРИПJlода, който 1&. с.л-Бди отново съ едипъ
отъ гор-Вспом1>натптh жребци-п.ли пъкъ, ако H-выIa ПРИПJlОДЪ;
да се докаже, че тл е БИJlа съвокупена съ еАИНЪ отъ гор-Бспо.

и1>натит-В жребци;

г) Да бждьтъ JlиfiIени О'I'Ъ lIaCJl-Бдсвеuни

пороци

и Аа

бжджтъ ЗГОДEIП за подо6р"kиието на народното конеВЪАI.:ТВОТО;

д) Да припадл"hжат:ъ ~He отъ три м-Бсецt\ насамъ на прит-Б

жате.tЪТЪ

имъ.

ЧJl. 84 llрит-ВжатеJlИТВ на коБИJlи:т-Б при пр-Вставннието

И1ГЬ тр-Ббва да пр-Бдставлтъ:

Брои

39-40

"Варненсв:ий: Общинсв:ий: вi;стнпв:ъ"

Едно свид-Втелство отъ Rоето м"а се вижда

'ХО

вс-Вкога да спомiшуватъ за това удобрiшие, СтЩО Аа спом-Ннуватъ
и за количеството на наградит-В и т-Вхното pacnp-в,,'h.iLеИI\t', като
се означи, какво RО.1Пчество иде отъ Държавното Съкровище и

лство иа приnло-

' . .

дътъ.виз~:д:но отъ Директора на Окржжния складъ за жребци.

какво

динъ приплотъ, происходящъ отъ удобренъ или

)

,.. Чл. 86 Rобилит-В. RОИТО се СЪвокупяватъ съ държавнитt,

удооре~ит-В частни или позволени жребци тр-Вбва да сж най

малко

1

метръ и ЗЬ сантиметра високи. При това Rощ.шссилта

на конкурса тр-Нбва да обръща особно внимание върху T'h.iLecHo-

то устроиство

на коби.IIИТ-В,

пр-Вдназначени за

отвъждание и

аRО т-В сж добр-В развити и може да се прави снисхождение'

относително РЪСТЪ'lЪ имъ, особенно въ първит-В ГОДИIlЦ м-Вдъ'
прилаганието

на закона

по Rоневъдството.

Ч.ll. 87. Р1>шенията на Rоммиссията сж р-Ншения б-Взъ кон

тестаЦИJI. Не се Позволява, щото Т-Взи отъ 'l.IleHOBeTt на ком
ииссията, които сж пр1>дставели свои кобили въ конкурса, да
взематъ участие при опр-Нд-Влението на т-Вхнит-В награди

Чл. 88. Наградит1> на Rобилит-В, сж отъ 50 дО 2L1О .IIBBa.
НаГ\lадит-В !Iоже и да се намаляватъ, но не и Аа се увмичаватъ.
,.. Чл. 89 к,обилит1>, RОИТО сж получили награда не могжтъ
да ожд<6.ТЪ изнесени ВЪнъ отъ държавата,

освенъ

окрк.жното.

това ЧIIСТОКРЪВНИТ-В и ПОЛУКРЪВНI1Т-В кобилки и кончета ще
тр1>бва да сж записани въ БЪ.'I.гарския Stud·book.
Чл. 98. Въ RОНКУРСПТ-В на RоБIlЛИт-Б, &оБIlЛКИТ-В n жреб
четата се дава почетна награда отъ 200 лева на прптежаТМJI
ва тааи Rобила, която е пр1>Дf}тавена въ конкурса съ три евои
п..\одов-В или съ четире млзди Rончета отъ сжщата кобила, ко
ято награда може Аа се з'1м-вни и еъ н-Вкой искуственъпр-Вдм-Нтъ.
Чл. 99. ЖуриТ-В на конкурсит-В въ p-НшеВlIJIта си се <.'тро
го придържатъ до программитi;. Т1> не тр-Вбва да раздзватъ.
наградит-В или почетнит-Б отзиви освенъ до то.лкова, до колкn-.
то првдставенит1> животни ще замужватъ това.
Освенъ това при опр-Вд'h.iLението на наградит-В тоаи отъ
журитt, който има пр-Вдставени за нзграда коне не ваема уча
стие въ гласuподаванието при OIIp-В,'t'h.iLението на наградите за
неговпТ-В коне,
Въ вс-Вкоп муч&Й, когато конкурсътъ на добитиТ-В, жреб
чета и кобилкит-В ще ставатъ заедно, то ще бжде ПОЗВО.'I.ено
на

коы1иссплта,' ако тя

раздадени за

една година

Чл.

ЖребциТ-В, кобплит-В, кобилкит-В и младит-Н жреб

телътъ е

IIрит-Вжате..\ит-В имъ

него

получената

отъ

сумма.

Ч.л. 9(1. На младит-В кон;чета и Rобили се ДlIватъ награди
и

саио на т1>зи, RОИТО

то

ватъ

качества,

ното

коневъдство.

д-Вiiствително еж добри

които може да подобрятъ

и прит1>жа

R:J,

състоянието

народ

Чл. 91. Наградит-В се даватъ на произведение, които н-В
матъ

недостатъци, които сж

подъраетнати достатъчно и които

прит-Вжаватъ добро т'h.iLос.ложение.

Чл. 92 Наградит1> сж за приплоди, пр1>дназначени за от
въждзние, отъ три ГОДИНИ до четире, от ъ

50

до

200

лева. C~o·

пенит1> кончета и коне получватъ награди саШIО отъ една до
1Jетире години и то ако C;ti добрi; развити и много добр1> гл-В
дано и ,~<6. при това още въ рж.ц1>т1> на скотовъдцит1>, които сж

ги ОТВЪДИЛИ. Наградит-В, които т-В получава тъ, сж отъ 20 до 60
лева. Т1>зи награди иоже да се намаляватъ, но не и увеличаватъ.

счита за нуждно, да принесе суыки

друга категория.

100.

чета

повърне на държавата

го

т-Б, RОИТО. не сж биле похарчени за една категория, да бжд<V.тъ

сл1>дъ конкурса. Ако това условие не се испълни, то прит1>жа
дълженъ да

ще се пс

праТJIТЪ въ Централното управление по коневъдството. ОСВОВ'Ь

Ч.Il. 85 Прит-Вжатмит-В на Rобилит-В тр-Н6ва Аа Аоставятъ АО
колкото това е възможно, и свид-Втелства за ПРОИСХОЖАен~ето
на пр-Вдставенит-В отъ Т-Вхъ кобили.

отъ

Напечатапит1; екзе!шляри отъ т-Ваи прогроыми

ПОзволенъ жребецъ СЪВОRупите.llната карта на RоБИ.llата изда
дена отъ прит-Вжателл на жребеца и вщшрана отъ ДиреRтора
на СRЛ:lДЪТЪ за жребци.

5

лед'h.iLието, НР-ВАП Аа. б;ь.д&тъ публикуваНII. ПрограммиТ-В тр-Вбва

ПРОИСхождение-

на приплодътъ, RОИТО сл-Вди кобилата а именно'
а) 3а е"инъ
"
м
. приплодъ, ПРПСХОАЛЩЪ отъ единъ държавенъ
или окржженъ жребецъ,-рож'енно"'о свиА.l.те
м

Стр.

не

получаватъ

освенъ

една

може да

награда въ

ги

своя

пр1>дстаВJIТЪ

окржгъ,

за

но

награда на

общит-В землед-ВлчеСКII IIровnrЩИ3,llНII конкурси, ако такива се
организиратъ отъ :Министерството на Търговията и 3еМ.'I.ед-Нлието.
qл. 101. На Rрая на вс-Вкой RОНКУРСЪ се съставя еди НЪ
ПРОТОIСОЛЪ, гд1>то подробно се ОIIисватъ всичкиТ-В ОIIерЗЦIIlI. То
зи актъ ще се редактира въ доетавеНIIТ-В за това отъ АДИllНИ

IIO

страцилта

ТОКОЛЪ ще

коневъдството

се отб1>л-Нзватъ

напечатани

Rнижа

ВСИЧl\:ит1> нуждии

дакцията па този протокол'Ь ще

стане

и

въ

този

разясненпл.

про

Pd-

ПОДЪ отговорноетьта на

Пр-Вдс1>датеЛJl па журиТ-В който може да б<6.де подnомогнатъ и
отъ едпнъ Секретаръ взетъ отъ II:оммиссията. Протоколътъ С6

подписва отъ ВСIIЧКИТ-В членове на ко!шиссията и м-Бдъ това
се испраща до Директора на районния СК.II.адъ за жребци, кои
то сл-Вдъ като вземе RОlIие отъ протокола за нуждит:Б на с.луж
бата пр-Впраща чр-Взъ Окржжния Управитмъ до центр3,llната
Адиинистрация по коневъдството.

Чл. 93. Rоби..'lИТ-В на три години тр-Вбва да сж:
а) Да принздл-Вжатъ поне отъ три м'!:юеца насаиъ на единъ

Чл. 102. Rоммиссията на конltурсит:h за lсобiми, кобинки
п млади жребчета е три Ч.ilеНН!l и тя се назначава отъ Ыпнистра
на Търговията и 3еМ.II.ед-Влието по пр-Вдложенпе на Окржжни

в) Да сж биле вече съвокупени съ единъ държавенъ, о
кржженъ, частевъ удобренъ или позволенъ жребецъ.
При все
'Хова RоБИЛКIIТ-Н, които не сж ''iиле съвокупени до отварянието

ВЪдстВОТО. Въ т;ь.зи три членна коммиссия миза по право Ов:
ржжния Ветеринаренъ JLtnapb за УЕСазвание иедостатъцит-В у

прит-ВжаТ8ЛЪ въ района ГД-ВТО C'l'aBa конкурсътъ
б) Да н1>иатъ ника[~ви пороци

на конкурса

1Je

може

да

ще се СЪВI)КУПJlТЪ

ваеиатъ

участие

пр-Вди крал

въ

Т-В Упра витми и по ДОR,llадъ на Главния Инспекторъ по коне

RОНКУРСl1,

съ умовие

на съвокупителния

периодъ

и то съ единъ ОТЪ ГОрНIIт1> Rатегории жребецъ.

Член'Ь

94, Едно свид-Втелство за происхождението тр-Вбва

да придружава желанието да се запишатъ кобплкит-В ИЛИ жреб.
четата

въ

Rонкурса,

а

И!Iенно:

а) Едно РОЖАенно свид-Вт8,IlСТВО,

гд-Вто

да се вижда про

исхождението на кобилrсата; а за единъ ПрИПЛОАЪ ПРОИСХОД8ЩЪ
отъ единъ държавенъ или окрж.женъ жребеI(Ъ
рожденно сви
д-Втt'ЛСТВО, иададено отъ Директора на склада за жребци, ГА-ВТО
Rобилката е би.ш родена.

б)

3а произвеЖ,!lанието

()ъвокупотеJlната

карта

на

единъ

на изиката

удобренъ

жребецъ

издадена отъ притежателътъ

ва жребци и визирана отъ Директора на cК,llaдa за жребци.
в) 3а едно произведение отъ еДIIНЪ позволенъ жребецъ,
едно свид-Втелства отъ прит-Бжателя на жребеЦl1, виаирано отъ
кмета на общината.

г) Едно свид-Втелство,
ката е била СЪВОRупена

отъ гд-Вто да се вижда,

па ТрИ ГОДИНИ

отъ единъ

че

Rобил·

еъвокупена
Членъ

че тя не е била

на дв-В години.

95.

Ro5илкит1>,

RОИТО сж получили

не може да се изнася'lЪ вънъ отъ територията

една награда,

на

БЪЛJарил,

осв1>нъ една година м1>дъ Rонкурса.

Членъ

96 Възръетъта на животнит-В се счита отъ пьрвии

Лнуариit въ годината, Rогато еж се родили.

Членъ

97.

Программит-В на конкурсит-В се изработватъ отъ

ОIl:ржжнит1> УправитеJlИ заедно съ Предс-БдаТМJI на
Стоянна Roммиссия, Окр. Ветеринаренъ Л-Вкаръ

на ОКрЖЖПИJl СR,llздъ за жребци

и

и т-Вsи нрограмыи

въдството.

като

Окр. По

ДиреRтора
се

исира

щатъ за удобр-Вние въ Министерството на Търговията и Зем-

cR,llaAa

пр1>дставитмъ

Останалит'В

за жребци,

на

лица отъ

ако има

администрацията

Rоммиссинта

се

таь'Ъвъ
по коне

назначаватъ.

отъ Ыинистра на Търговията и 3еИJlедщието по пр-Впоржка на
окржжнит-Н управители. Утвърдяванието на Т-Взи коимиссии
става въ първит-Н дни на и-Всецъ ФевруариЙ.
Чл 103. Награденит-В коне се отб'h.iL-Взватъ на задния левъ
бутъ съ букв"та О и при това получватъ и по едно Шlе.

Чл.

104.

Имената

на награденит-В

Rоневъдци

се пуб.ли

куватъ заедно съ лмената па наградениТ-В коне въ "ДържаВНИJl
Вi3СТIJИКЪ« и по главнит-Б м-Встно в-hстници.

Чл. 105. Епохата въ която ще се ОТКрlIВl1l'Ъ КОIlКУРСПт-h
въ раЗНIIТ-Н ОКРЖЖIIJI въ I"ншкеството ще се опр-Нд-Блл спор-RДЪ
м:Нстпuт-Н условин 11 съгласно ДОК,llадит-В за това 1111 Окржж..
Управите.ш,

СЛ-НДЪ

миссии.

взетото

съгласие

ВЛАВА

ИзвънрtАНИ

на Окр.

постояrщи IСОЫ

11-та

награди и помощи за повдигание

на

коневъдството.

дьржавенъ,

-Qкржженъ, частенъ удобренъ или позволенъ жребецъ или едно
заявление, че тя ще се съвокупи съ единъ жребецъ отъ гор
виТ-В категории, пр-Вди свършванието на съвокупителния пери

одъ. Това заяв.ilение тр-Ббва да указва сжщо,

конет-В и Дпректорътъ на
въ окржга,

Чл.

106.

АдыиниетраЦllJIта по коневъдството може да по

лучва позволение отъ Ыuнистра на Търговията и 3еИ.ll.сдiцието

да раздава съ изв-Встнп условия награди за насърдчение п спо

ЦlJа.'I.НИ помощи, би..'lО въ запмообразно давание на пари, било
съ отпущание, подъ изв-Встни умовия, на жребцит:В, за веп'l
киТ-В пр:Вдприятия, които иытъ за ц'h.iLь ПОВАпганпето

на ко

невъдството. Най-посл1> за да може да се отвъждатъ добри аа

армията и ДРУГИТ-В държавни потр-Вби RОНО) то правите.'I.СТВОТО

благоnрплтствува за създаванието на дружества съ подобна
ц-Влъ, вай-вече съ отпущанието за изв-Встни срокове беаилатно
експлоатирание на държавни мери.

Едно дружество П.'I.И частни лица, които претендиратъ

за

една държавна взаимообразна иарична еубвеIJЦИЯ, тр-Ввва да ис
пълнятъ h-Вко.tII:О УСJlОВИЯ, а именно: дз ЦР-ВАставятъ своЯ у
ставъ или условия въ Адиинпстрацията по коневъдството и Аа

Стр.

се пзберр- единъ пр13дс1;дате.llЬ И.1И поь:аже

1I0ДЯТЪ д13oI1aTa на пр1;дприятието и.ш

J1ицата,

Ь:ОИТО

ще

дружеството п ще бж

Ажтъ отговорни пр1;дъ правитеol1СТВОТО за нарушенията на

ycol1o,

вията м1;ж,llУ т1;хъ и :Министерството

на

д-Б.шето,

кобиol1И, отъ J1еГКО-каВ3J1е·

да прит-Fжаватъ

поне по

20

'Търговията и 3e1l1J1e-

рилски н тiiжко каВ3J1ерийскп JМИ аРТИol1ерпйски тип'I· и т13зи
Rоби.ш да сж удобрени отъ Администрацията по коневъдството.

Всичкит1; кобп.ш l1а дружеството ИJlП па частния пр13д
прпемачъ се съвокупяватъ всъка година съ АържаВЕИ жребци
ПJlII поне съ нiшой частенъ, но УАобренъ жребецъ. Пр13дс1;да
те.1ЬТЪ на ,IIружеството ПJlИ ПЪЬ:Ъ частния притЪжате.ilЬ сж Д.ilЪ
жни да съобщаватъ въ центраol1пата администрация по коневъ/t

ството за всичкит13 ПРОМ"БНИ, които ставатъ въ дружеството, би
съ хората, БПJlО съ конет1;. 'Т-В сжщо Пol1:tщ3Тъ г.l0бпт-В
BCol11;i\CTBJle на нарушенията па установенит-В УС.ilовия. Конет1;

.'0

на такива дружества

ИJlП частни

притЪжатс.нr,

се

ПОJlзуватъ

съ вспчкпт-В ирава въ конкурсит-В.
г.;lАВА

11 рtглtЖАаниеrо
ЧJI.

на чаеrнитt жребци.

Ве-Вкой прит-ВжатеJlЬ на жребци

107.

отъ трп години

FlaJl113peBJJe да ОСТaJШ жребецътъ си за 0'1'въжда~Jlе 11 то БП.10 за свои ПJlИ чужди коБИJlИ, тр13бва затова
,
О
•
• Н ача.'да залви па Окра;жвия УпраlштеJlЬ lI.i1ll ва
КО.ilJ1ИСЮJJI
нииъ. C}JOKOEt'ioВ въ KOJJTO ще тръБЕа да се достав.ятъ i13зи за
.яв.ilt'ни.'1 ше бжджтъ опрЪд13.ilеНJI О'I:Ъ една запов1;дь озъ Окр.
Упр~fJ1Н'JlЬ JJ 70 l'ЗД!Jдtnа с.l1,Дъ взетото c'lГJlaCJle на ПрЪдс1>·
АЗ'J('JlЯ на ОЕр. Постоянна RО1l1~JJ!ССJJЯ, ОЕр. ВеТЕ'рИ1illренъ .lL13парь II ("ЪГJlа('}JO ЕН( Т:!'УIIЦИIJ'J1>, НОJJЗ О
озъ

цеН'Jlill.1НОТО

lf 8.

ЧJl.

УПFаl'JlС'Щlе

ОЮ.ilшJtьиз 1>

rre ('е ПО.ilУЧЗР[JЗъ
110 KqBef'J:.itC'I:I'O'Jo.

~a

')'0-

В[lЧЗ.ilШ:ЦИ ше l ЪC'I:aI'ЯЗ '1 ('пие1 ци
ьъ nоьiрнриа Jj)l'}, (БО.ilИJJ JJ

за жрСЦIJ'J1> Р.Ъ в(1Ба «(шюа

ше

1D JI( пра') яз ъ E!',IIFl'ГIl до Oi;p. ~' npaFE7e.ilb, I,СИЗ О Еа оено
EaBJJe } а 'I: -Тхъ <:'l С7:\РЯ Е',4JJНЪ rпп( ъr,ъ эа ~;f( БЦИ'l-В тъ 'I:ри
ТОДИ l' 11
Ба 1'01,1> за нt.ilJJЯ ОRГЛ'>IЪ. ТОРИ СJlИ(':I,ьъ се пр-Вдага
Ба КОМ1IJJIС('JI,я.

RОЯiО

ще пр>} ГJl1 жда чаСilJJl'I: Ъ

жр( бци,

пр1;ди

I10ЧЕа:НJН.'I:О на DрГJl1;'I:Ъi8, а I,опие иъ нЕ'го се ИСJJР8ща въ :Ми
l.ШСТС!l7ВО70 на ТЪрПВJJ.ята и З(JII.1р.дt.1JlfТО. Огt'.ilI1Й('ЮI7Ъ На
ЧЗ.ilВDЦJI заедно съ еПИt1ЦИ'I:13 на ЖFС(ПJJ'J1>
Пl,t.ДСi8FJJ'JЪ
на
ОБр. УПРЗВD7е.ilЬ и заЯВ.ilfНИJJта
нэ. DрJJ'I:iжз'Те.illJт1>.
ЧJl. ] 09. ЧаСТБJJ'I: 13 жре(ци ClJ ПРЪГ.ilЪ~;датъ Bc13Ka ГОДJша
Dр-ВДИ ш>чванието на (;Ъfоьупин.1НИЯ
периодъ ОЗЪ специаJlНО
за това (''l'стзврна
ТрИ'!.lенна Кf>ММПССИЯ: Г.ilавнгл Инепrктсръ
юо Е(,НСЕЪД(ЗВОТО

D.ilИ

Jlf'fOBIJJ.I

де-,пз'J'L.

ДJJ1,еЬiора

на Кf>nрза

lЮАа ИЛl

cK.ilaAa <?а ЖjJеБЦJJ, Окр. Вf;теринареnъ Jl.1>кзрь, за да
ROHCTIITIJpa СЪСТОЯНJlето на жре6циТЪ. по отношение на haC.il-FА
ствевви'J.-В неДОС'J.a'J1ПИ. ТреТlJЯ ЧJlенъ се утвърждава О'I:Ъ :Ми
Еистра l1а Търговията и 3еМJlед1;.ilието въ пьрвата по~овина на
м13сецъ Я:нуариЙ.
3а6iiлiiжка. На К01lJ1IШССJJШ13 и при JJрпг~ ..};жданието
Еа частвит-В жребци въ uкржга се Пol1аща СЪГ.ilасно закона за
"JJШОЬНИЦJJТ13. 111'0 тл е съставена от} ЧПНОВЮIЦИ, а на външни
'IiJ ица СР- D.ilаща по 40 ст. на IШJlа1llетръ ПЖТНП пари и JJO 5
oI1ера дневни РаilНОСНИ'J-В, които ше СТIIВIJ'J.Ъ отъ 'I:-Бзи К01lJМиесии
ще

се

ПJlзщатъ

ПО.ilОВJшата

отъ

ОКр;У,ЖDЯТ<>

И

ПОJlОВJJвата

отъ

110.

Ръшенията

на

прi-Г.l-Вдватеol1ната

"

това llСК.ilючение

на общото Пр8ВИ.ilО-,

Ч.iI, 1]2. IJocol1oJ;дoBaTt'JlHOTO ПРЪГ.iltждаНlJВ ва жреБЦИ'I:1>
ьъ РЗЗШI'I-В ОКО.НIИ ще се опрi>д1>.ilИ ОiЪ Окр.
УпраВИТ8.i1Ъ,
въ СЪГJlэсие съ Директора на Окр. СКJlЭДЪ за жребци, Окржж.
Ветериваренъ А-Вкарь и IJp1>дcoJ;AaTt'.ilJI на Or~p. Постоянна
Rомыссия•• На основание на тжзи състrвена nporpa1llыa Окр.
Управи'JС.ilЬ ОПI--ВЛ13oI1Я съ зэпов1;дь мъстата, днит13 и часове'I:-В
3& събиранието ва коммиссии.Той t:ъо(щава това на заинтергсо
вани'J13 .ilица по наДJltжt'нъ р:Вдъ и чрiзъ KMeToBeioВ, които
fаЗГol1г.сяват~ съ об.вВoI1евие иol1и по други начинъ тжап ilаповi,llЬ,
1I'8ТО ири това сж отговорни, ако не се яъв съ жребепътъ си

въвръстнп И сл.

се ПРIl:ме за СЪRо~уп.lени:оидто ОТСТ.жшс:~ не 1I10же да се напра_
1

40

111

c~r ,-то т·ьзи. за

'"

....

скопяватъ
.....
, га въ присжтствието на КО'ПlИссията
и съ СЪД·ЬПСТf!ието
••
ведва
А-'т:I>ЗII
жребли
които
ааС.1vжватъ
да
а Ветеринарния
·ькаръ, а
,
J
В'С скопя
,
"б
СТ"опени
ОТЪ
КОМJlfIlСl'lIята
ПО
незави·
тъ а не сж
ИJlС
n
.
ви

.
'
както п

С

....

Rосите.ilИТ'ь

,

сящи причини, се от

в

а горнит1>

пороци, Т·ь се

б13 ъ ватъ на дi>cHaTa ПJlъш!~а съ тавро въ
,JI з
П за vказание на 06i.

ФОр1lЩ на пеТJI-ч.lенна звъзда, за да СJlУЖ
-В'Ъ

Пр-ВГol1'J;;ЖДaIшето имъ
и •

ЩИНСКDТ-В кметове, които веднага C.il "
ще '1' 1;ва Аа прoJ;дизвикатъ Т'ВХВОТО скопявание,

1>.

е,v"эи

ЧЕ>

.

<'ДIIНЪ

такы!ъ

тъп 1\ато, въ

~'рсБЕ'ЦЪ не се с!>опи, то заи това -Вще

>fl'

б~АЖТ;' отговорни саМlIт1; Юlетове. Въ вс-Вкой С.IIуч:ш, пр ди
"'шение отъ Б01l111шссилта за скопаванието, на неда се вземе p~
,_
....
"'б
о трi;бвэ. добр1; .,е се пр1;JI1ЪрЯТЪ
ВСJlЧЮIrЕ
ГОДНИТ'.t> жр'ь ци, '1'
"
.за да не би оБЩllНI1Т-В да останатъ оезъ жреОЦJI,

ТЪЙ"като въ такъвъ {).lучаЙ КОJlfllIJlССШlта може да бжде до не1'1'11> отстжпчива.
..р
ЧoI1. 114. CJl1;дoь прi;Гol1-Вжданпето, т-БЗII отъ жреоцпт " които сж се ОКЗS:J.ilИ добри 11 Зilравп ПОol1учватъ по едно СВПД-В
ТЕ'oI1СТВО от·ъ Окр. УпраВИТl.'JlП, ГДЪТО се казва. че т-В 310ЖС да
се съвокупяватъ свободно, и то С.il1;дъ като коммиссията пр-Вд.... 'анптъ жребци въ Окр Управ.lение.
стави списъцит ....
ь по пр ....
'ю г··
.,Ь"
'Т1>зи СВИД-ВТРJlства
ЧJl.

115.

иматъ

само аа една година.

n1iHa

Окрж~:нит-В У праВIIте.ш испращатъ въ

neHTpa.lffOTO улрarменпе 110 коневъдството, както и до ДИрf"кт~ра на
Ol'p. СКJlадъ "а жреБПIl единъ 06щъ списъкъ на жреГ'ЦIlТ13,
които Jша'fЪ свид-БтеJlства за свободно пущание, както и списъ

къзъ на жре6ци'f-В, които не еж UОJiУЧIlJlИ подобни свuд-Бте.llСТВ3.
И CJl-FАоватеJlНО СЖ заС.ilУЖИJlИ Аа бжджтъ скопени. П рИЧlIни'r-В,
5а ГДЪТО жре(UlJТ-В се копяваlЪ, се означарнтъ въ ТОЗII СПИСЪБЪ.

Ч.iI. 116. Оl-:р. YnpapJleBlJJ.I

пу6J1икуватъ нъ

В13стникъ", 1I1'ЬСТНИ'I:13 в13стншш и въ об.яР.ilевия

:жр( БUИ71>. на 1,(\И'I:О '11>

по пр13Д.ilо:жението

СЖ Jl3А:I.ilИ

уд06рпте.llНИ

на пр-БГ.ilЪдвате.ilната

"Държавния
СПИСЪЬ:Ъ'JЪ на

tвид-Fз e~CTBa

КОМ1IШССПЯ,

ЧJl. 117. ВСЪКОЕ ПРU'I:i жаП'JlЬ на жребецъ е д.1ъженъ Аа
пр-Вдставя 1,а ПРИ'J-FжатеJlП'I:1> па чаtiНП'Ji> ко6IJ~Ш (·Ыlд1>'!е.1СТВО
за свободно иущание, което е издадено от ь Окр. Упр~впте.,ь
по пр1;ДJlожението на прЪг~t.,IIвате.ilната КОШШССJlЯ. Тои тр13б
ва ('ЖЩО да пр-Бдставя при BCt.I;O поиснвание това свпд1;ТРJlСТВО
на ЧИНОВНИЦИТ-В и агентитh пр1>ДСТ&ВllТРJIИТ-В ва Окрх.жната
3Д1llИнистрациJ.l.

Ч.iI.

118.

Никой частепъ жребецъ не ыоже да бжде пр-Вд

стапенъ ва удсбр13Нllе И.1И ПОЗВО.lение,

ако пр-Вдваритс.шо не е

ПО.ilУЧИJlЪ П03ВО.ilИТ('JlНО санитарго свид1>теol1С'fВО отъ Оь:р. Упра
витеJlЬ по ДОКJlзда ва ПрЪГJl13дватеJlпаТ8 КО1l1МIIССИJl. Тъ,ш жреб
ЦJJ, RОИ'fО

('Ж

ПОJlУЧИol1И

подобно

свидЪте.1СТВО,

се

парпчатъ

~

"приети.

ЧoI1.

119.

Вс13кой ПрIlт13жатс.1Ь ва жребци, който не се съ

образява съ пр1;ДВJ1деВИ'J.1; УС.ilОВИЯ

за употр136о11ението на ча
(ТIJИ'l-В жрrбци, JJЕГJбl'а си правото Ба пn.lучвание на награди

въ

ПРОДЪJ\жение

BII

едла

и.ilи

повече години.

ЧoI1. 120. Пр-БГol113ЖД8вието на частнитъ жребци може да
става сжщевр13Jllt'ВНО съ T13XBOTO пръдс'rавяние за удобр-Вние,
И.ilИ

I10.ilучрание

на

награда.

Г.;lАВА

6езъ зппеol1Ъ.

()правдаватъ

ако сл.

единъ

сомюttсия сж

Ч.il. 1] 1. ВОМЮIССJ1Иi:i (е събиратъ въ ОКО.ilDЙскит13 градове.
Въ вс-Вксй ('.ilучаЙ т-В JI1сже Аа дtйствуватъ и вънъ отъ
ОКf'.ilJJЙСКИТ-В градове, ако В8ЖНИ центреве по СКО'I:ОВЪДСТВОТО

11 '11 пъкъ

)

39-40

!,Cornage, • JI 40" с~нтиметра, при всичко, че
метръ
.
понпскп.-Fжава ПР-ВВЪСХОДIlII качества, то може да
ако жреоецътъ прит
аже аь'О е и ма.1КО по НflСЪКЪ ОТЪ
отъ

ПОЗВО.ilеnие

държавата.

Ч.iI.

стяще Удузше

обстояте.1СТВЭ,

12,та.

Haгop13. който D1IШ

Еа

Брой

Варпепекиii Uбщипский В"вствнкъ"

6

13-та

УАоерtни жребци. ПоnучеIlИ1t отъ тtхъ награАИ.
Ч.iI. ]21. Уд06р-Ввието lIа пдинъ частенъ жре6rцъ n\fa за
ц-:В... ъ да oG'I:,ple ЫJИJllaIшето на скотовъдцит1> 1>ЬРХУ тъзи
жребци,
които еж въ състояние да подобрятъ
вашата
кон{'ка 1 асеа. У,II0брРние'JО се дава отъ .мпниеТIJ<J
на Т'! р
говията и ЗfМJlеДЪJlието, по прiiД.ilожението на П poВAc13дa
ТР.ilя

на назначената отъ .министра

lIа Търговията JI 3е)мед-В

.ilието за ПРЪГ.il-Вдванието имъ ТРИЧJlенна КОJl1МСССИЯ, AOKoI1aA-'
нано отъ Г.ilавния Ин('пекторъ по коневъдството. Р'};шеfШJJта
на ПР-ВГol11;двате~ната
коммиссия сж безъ контестация. Ч.IIено
~ei1> u обаче ве може да Г~3CYBaTЪ за ОПР-ВДЪol1ение годностьта
и HaгpaAa'Ja ва собствеnнитi си

ЧoI1. 122. Ник(\й

жребецъ

жребци.

не може

да се удобри за еъ

Ра ы{'тото,' ГДЪТО ваСЪАава коыlш('сJJята••
ОпераииитВ тр-Вбва Аа се евършватъ вс1;кога пр-Вди иоч

ВОКУПJlевир, ако

8энието ва съвокупите.ilНИЯ периодъ.

ДIlШНИТ-В жребци, во да сж добр'h развити. както и за жребци
мз.ilко п6· НИСIШ ОТЪ 1 М. 45 C1l1" но съ ир-Ввъсходви качестна
и то ио разрiшевието на компетентнит-В въ това отношение

D РОТОII:О.llИ'I:-В

за пр'! Г.ilf жданието се подписватъ отъ всич
Il'Ит1; Чol1еВОЕе ва КОJIIмиссията и се испращатъ веДВtlга до Ди
ректора на Окр. СКoI1здъ за жребци. за Аа вземе отъ т-Вхъ ко
DИЯ, БУЖДНИ за С.llУ3lбаТII, а Сol1-FДЪ това со испрвща до Окржж.
Управитl.'oI1Ъ, за nр-Вnращание въ ::МинистерствотО' на Търговия
та и 3еМ.ilед-Бol1ието.
ЧoI1. j 13. Т13зи отъ жребци'I:-В, копто при ПРИГol1i:жданието
се Yl\'a жз:rъ воtите.ilИ на ВССoI1iдствени
пороци, като м13сечва
Сol1iиохз, катаракта. веправиollВИ коппта, заразптеol1НИ БОJl-ВСТИ,
ЕОВТО ('Ж С'.IIзби JI недоразвити И.1П пъкъ СЖ НССИТl.'.1П ва "Сви-

H13Ma четире година п да е на ръстъ пб-доol1~
ОТЪ 1 м. И 45 см. ИСRJ\ючение JIIоже да се прави и за три ro-

В.ilасти

но

коневъдството.

Чистоктръвнит-В и ПО.ilукръвнит1; жребци пр-Вди

да бл.

джтъ Пр-ВДС'I: авена на удобрiние трiбва да сж заПисани въ Бъol1

ХИDичнагенеО.ilогическа книга (Stud boo1..). Вс-Вкой жре
бецъ прiдставенъ на УАобр-Вние ше трiбва да бжде придруженъ
гарската

съ едно СВИАЪте.ilС'l'ВО, издадеЕО отъ Окржжния Управитеol1Ь,оТ'Ь

Koe'J:o да се вижда, че той не прит1>жава НИТQ едиltъ отъ на_
, c.l-ВДС,твенпит-В п тБoI1есни недостатъци, ь:оито прt.чатъ за упо.

Брой

39-40
а

"Варнансв:пй
ОБЩПНСIШЙ Вi>стпПъ.-ь"
.
-

тр1>б.,ението на частнит-Б жребци и пр-БДU3ВIIЕ'ватъ СЕ'ОП8вание.
то

имъ

Чл. 123. lIтъ администрацилта по

),остаВII н

1

KOHeBbAl:'l'Boro

ще се

прит-Бжателит-Б на чаСТ!llIтk УД:Jбрена IMlf ПоЗВn.tе.

НИ жребци по една коченна книги за I;ЪВОЕ'уп.,енинта. гд-Бто
ще тр1>бва да се З8писватъ, както върху l':O'I<lElbTb, тъп и вьр.

но 031lачение на съвокуu.\еuит"h

во за награда п УАобреНllе за въ б Yt.дище, безъ Аа се I'ОВОрП зs

НАд.'t1>ЖlIl1т-Б

С;'fiДII.шща.

гААВА 14-та

Позволенитt жребци

:които се И:шскватъ ВЪ туп отношение.

съ чаСТНIIт1> кобили освенъ въ ОЕ'рJiжцето 0значено въ удо

брите.!ltlИН б1ыетъ, копто има въ Т03И слуqап, 1.акто и ВЪ кон

курси'r1>, ц1;на само ва ц,на година.

Чл. 125. llр1>Г.!l1>ЖАанието на жребци'r-В и IIздаванисто на

беЗIматно. Свuд-Бтe.tствата, които 'се да

Ватъ на удобреНlIт1> II ПОilВО.!lени жребци може да БЛiД.iYiТь от
l'еГ.!lени още пр1>ди свьршванието на I;ЪВОКУlш·rе.,нилпериодъ, aJo:o

жреБЦIlТоВ пр'встанатъ да б&джтъ ГОДНИ за това. Разпоскит-В
на lIр1>гл1;довате.IIШтi> КОl\IШIССШ1 се п.1ащатъ на общо основа
Ние

отъ правителетво~о.

Ч.!I. 121), Да'гит-Б за l;ъбираНJlето на КОllIМUСl;иитf>, както п
ПРИСТИl'аlll1ето

IIМЪ нъ разнит1>

пр-БГ.!l-ВАоваТtМНИ

центраве, се

кобп.ш, вл-Вче ПОАире си спи

прtС.!ltдванията. КОито може, спорtдъ с.'учал, да станатъ прtдъ

билата, годината на СЪВОКУП.!lението, I.:а&то и ДРУГIlТВ условил,

Кочанната кн~ига за СЪВОКУП.!lени.вта. е ПО цв1>тъ червена.
Ч.!I. 124. Удооренит-В жребци не може Аа се С"ьвокуuлватъ

7

рЗНIlето на оr1р1>дiцен'па награда 11 .шшенпето отъ НС'НЕ'О пра

ху пздадения .tистъ на прит1>жате.!lЬТЪ на кобlf.\uта, ц1>ната на
съвокупленилта, ако lIма таltaва, ОТ.IIIЧПТe.tНUт h 3Н8кове на /(0-

свид-Втелствата С1'<\lIа

Стр.

~

Ч.!I.

Позво.tението се дава ва т-в3п жребци, RОИТО c~

135.

сuособни за ОТВЪЖД1iн.rе
ства отъ

pal;caTa;

беаъ повр1>да на добптитВ

BCQe

каче

аа да б.iYiАе прltзнатъ аа позволенъ eAIfH'}, жрс

бецъ, се П<JlIскватъ всичкит-В пр-Бдвпд~ни въ чл. 122 Ус.tОВИIl.
Свид1>телството на ПОilво.'tенит"h жреБЦIl сс дава по СJiЩЪ на
ЧIlНЪ, както
свободнu

тона на

u

по ОТНОШ<:JIШС

УДОбреНIIТ·Н.

ПОiJВО.,СНИтi>

па Администрацнлта

по

жребцn C<Yi

RонеВЪДI.:'1'130ТО

отъ дек.1араЦIlит"h, които се изискватъ отъ умбренит'!> жребlЩ.
Прнт-Вжате.!lит1> на позво.ленит-Б жреJЦU ПО.'tучаватъ от'ь Адми
нистрацията

по

К9невъдството

зелени

регистри,

Вlшсватъ ВСИЧКI1т1> УС.!lовил пр1>двuдеНII

Чл.

Жребецътъ, Ii:ОЙТО

136.

не

мож~ да б.у;де

е удобренъ
Сltоплванъ,

ГAtTO

ще се

123.

и е ПО.!lУЧIМ'Ь за

продаванъ за
странство, въ ПРОДЪ.!Iжснпе на дв-В ГОДIIНИ сл1>дъ удобренпеТО 7
за което е ИО.!lучи.!lЪ награда. Въ противенъ случай ЩlIIтi>жа

'rOB8.

наградз,

въ Ч.,енъ
нито

опv1>д-Б.!IJIТЪ отъ МИНIIстра на Търговиата и 3eAl.IeA1,.,IlCTO. съ

те ..1ЬТЪ

Г.!laCHO иаработената за това программ:1I.

жавНОТО Съкровище.
Чл. 137, j-Кре6ЦIIтt, КОIlТО C.iYi ПОJlУЧИ.tи награди щl) Tp"h6ва да се Г.!l1>датъ вс1>кога въ &ОlJЮШНIIТ'Б и при тВхъ да се до
веждзтъ частнu'rв коБИЛII, а не т-Б да ходлтъ съ таБУllllт"h.
На жре6Щ1т1> отъ 2 ГОДIIIШ на гор1> се ззUран.ява по HaII
аБСО.!lютенъ наЧUIIЪ xoAelllle1'0 заедно съ L.:оБU.tltтi; ПО ПlI.стОllщата.

о'rъ Директора

на Окр.

С!.:.!II1ДЪ за :ж~ебци, засдно съ IlP-ВАс-Rдате.tя на Oltp. Постоян
на f:'i,UМШlCСШI, Окр. Управитель и Оl':р Ветеринарсшъ JLhкарь
и се съобщава на пуб.шката посрtлствомъ официа.!lНИтВ .\ИI;ТИ,
наДА-Бжиит1> ВJlасти и Н·ВСТНlщuт-В. lIp1>Ac-БАате.!lJ{ на КОШIИСI;И~
лта аа пр1>Г.!l·Вдванпе 11 уд,.брЯl!анuе на частнитt жреБЦlI, пр"h
ДИ да ,ючне ааедно съ остаН.iYiлит1>
члонове o'rb ком~шссилта
удобрлванuетu И 1'Олаl;I;IlраНllе'го IШЪ за награАа на чаl;тнит1>
жребци отъ 4 ГОДИНИ на гор-Б, IlокаlIва нсичкит1> Ч.1еНОве да бdi'
д.iYiТЪ беilЩШl;траl;ТНU и да употрJ,бятъ 'l'-ВХlIит1> познанил и без
прие'1раСТНОI;ТЬ въ Р'вшеUНJfта ПрIl опр-Бд-БЛСlluето годностьта
ва JАuбр-Бние на жvе6цuт-В. Нъ, 1;.1уqаЙ на разд·В.!IСНИС r.lOl;OBe'r1>,
страната на ПjJоВдс1;дате.!lЛ пече.!lИ.
q.!l, 127. ВЪ BI;1>KO заС'вданис на КО~I.Iшссилта се съставлтъ
два прuтоко.щ, rA1>'ro въ еднна се ааписват'Ь удобр1>нuт1> :жреб

ци, а въ другил П03ВО.!lеНl1т1>, но тtаи ПОС.!l1>ДНI1'1·-В не се прi>д
ставлтъ аа награда. На крал на пр1>г.\-Бжданuлта се сы;авлтъъ
два общи ПРОТОКО.!lа аа пр1>глtжданит1> жребци, отъ които сдина
се пспраща нъ УпраВ.!IсниеТО на O&!I' CK.!IaAb за жрсБЦlIт1>, дру

f

му е длъженъ да внасл получената

Г.1АВА

15

А1У награда П'Ь Дьр.

та

Общи распорtждания по прtглtждаНИЕ:ТО на жребцитt.
ч.,. 138. У ,.\обреrlllтt 11 ПОJI3O.i1енu жреБЦI1 се от6Jц'hзватъ:
ПЬрВIIтt 111' заДНII:Л .,-Бвъ, « н'ruрит'}; на заднпл А-Бсетъ 6;тъ съ
буквата О. :rКребеЦlIт"h при прпг.t·};ждаЮI0ТО по-'учвать по CAIIO
1Нlе ОТЪ ltUМШН:СИ8та п I;.л-}ц·ъ еВЬрШВctlшето на прiJг.\-Бжданпе
то, or-RХНllт1> и на прuтRжате.!lllт1> Ш1Ъ иисната се пуб.\IIII:Уllатъ

въ "Аьржавнuл lll>crHUl~b"

11 въ по г.лаuuпт:h в1>еТЮfЦlf, които

се Ilзлаватъ въ ot.:pdira, &аl':ТО п въ особеНIlU оБЛВАенил, пзда
А9НП отъ OJ.:p. УuраВ.!Iенпе, копто се иепращатъ Ао hы1товеnn
нъ оБЩllнит1>

аа да 1ШЪ дадътъ

гласность.

гил въ Минпстсрството на 'lърговu.ята и 3еМ.!IСД·ВJlието.
Ч.!I. 128. BctKa година пр1>зъ BptMCTO на съвокупите.!lНИЛ
периодъ, Г ..1аВtIил ИНl;пеЕ'ТОрЪ ПО конеl!ЪДСТВОТО ПР'вгл1>жда П.!lI1

нар1>жда дз се пр1>Г.!l1>датъ o'rъ Директоритt на cК.!l<lAuue'r1> За
жребци удобренит"h и П03ВОo<lенuт:Б жребци. Той пр-RГ.!l1>жда И.Щ
прави да се ПР·ВГ.!l1>ждатъ съвокупите.!lнит1> регистрп на прит1>,
жатеЛ1lт-Б на жребцитt, като се раепише И.!IИ l'аСПlIшатъ въ т1>хъ.
Чл 129. Награлата на удобренитt Ж[JсБЦI1 е отъ 100 ДО
300 лева, колто може A<t 1;\\ спр1>, а удобрението-унuчтожи, а
ко жр~6ецътъ не се г.11>да добрt И е изгубlЦЪ 110доБРlIте.!lнит1>
си качества. 'lастнит-В удоБР'ВIlИ u П03НО.!lени жреБЦII не се Rзе
матъ отъ реКВПЗUЦUОННl1т1> КОИМIIСЩШ, въ С.!lУЧ<JЙ на l\Iобилиза
цил' из

аРИI1Jiта.

Ч ..}. 130. Въ всtl':ОЙ ($.!Iадъ за жрРбци ще се ДЪРЖИ по
една особна книга аа заПllсвание на удuбреНI1ТБ жребци С"Ъ ВI;IlЧ
кит1> укаiJанин, които ИlIте(>есуватъ слу.кбата 110 l.:онеIlЪДСТВI)ТО.

Ч.',

131.

Ц-В.lата паграда

удобренил жребец'!> се е

сс дава саыо нъ СJlу'raй, согата

СЪВОКУПIIЛЪ наи малltо с ь

БО ко5и.ш.

Въ С.IучаЙ чо 'J.'OBa ЧIlСЛО не ще бs"У.де AUI;TurllaTO, наградата щ'!
се дава 11 рUПОРЦl10на.!lНО
С'Ь ЧI1С.!lОТО на I;ы3Е'уllенllт't; кобu.tU,
Никаква награда не се дава аll:О жре6ецътъ не се е съ·
вокупп.!lЪ съ пuлuвината о'rъ кобll.!lи'r'l;, Н/$ които 611 'l'р'1>6вало
да се пуст нс. Ако НЪ ЧИI;.10Т'1 на I;'ЫЮlI:упенит'.I;
кобнли 1;0 на·
мират'Ъ

ви, то

11
'rt

ЧА.

таКИВII,

не

132.

които

ei\i

по

Ma.!llto

в'ъзры;ш1I

счuтат Ъ Прl1 опрlц'В.tеНl1е'rо

C.iYi

отъ

три

rOAII-

на награда.

С.!IБдъ свьрmванието на съвокупите.шил

периодъ

И прi>дu ::. ()ктомврип кочанпт:h на БНШ'ИТБ ;ja I;'ьпоltупленията
се испращатъ до Директора иа ск.лада за жреБЦI1 въ Т03И рай
онъ съ точно 0значение на ц"h.!lОТО чис.ю на пустнатит:t КО,

би.\и пр1>зъ вр-Выето

на СЪВОКУП.!lението

11

~

L

дооитить

ПРИП.!lоди

отъ пущанилта прtзъ пр1>дшествующа~Ia година. Т1>зи книжа
прtДll да б.iYiД.iYiТЪ испратени, се нвзиратъ отъ Кметътъ на об
щината гд1>то е ставало пущанисто. C.!I1>Ab една внииате.tна про

BtPK8 т-tзи кнпги се испращаТ'Ь отъ Директорътъ въ Мини'
стерстиото на Търговията и 3eM.!IeAt.lllleTo. Тtзи ~нпжа се
прtдставлтъ за всички
удобрtНI1
.!III ЦОЗ80.!lени жреОЦII, Т. е.
6eS'Ъ П.!lИ СЪ

иаградата.

Ч.!I. 133. Т1>311 отъ притtжате.!lпт:h иа удо6ренитt жребци,
които ве UptACТ8B8XЪ оправдате.!lнит1>' книжа означенп въ прtд
mеСТВУЮЩIIЛ ч.'tенъ и въ 0значения срокъ
право

З3

награда.

-

се

.!Iишаватъ ОТ'Ь

Ч.!l. 134, Вс-Вко присволванпе на удобрuт.мни би.,ети,
Bdкo фа.,шпфицпрание на удобрите.шит"h би.tетн, вс1>ко неточ-

Още една нова болtсть на лозята.

деетранппт-В

в-Встници

08Нl1мепува.1а СЪ

настоящltта

Сuор-Бдъ чуж

1894

още елпа бlмоНетъ

година ('е е

по ..tО8ята, която

ВЪ н-Вкой окржэи на Фравцuя е HaHec..ta внаЧl1те..tна
повр1>да. Бо..t'Нстъта поси научното наввзвие Gommeuse bacilail'e H..tlf ва ВЪ.1гарсr:и ще може да се пр'н
ве,1,е СЪ I'у:щm,ь Ба1СЦUll?J, Ето какво пише единъ евро

пейСки В-ВL"ГRИIСЪ 8а тавн бо.'t1>стъ.
"БО.1i>~ТЪ1.'а се р:.tСПрJстрапява СЪ УЖilсuа бър
sина п ДО сега е усп lbla д;). BapaSlt ..tовята ва C..t'DAYЮЩltтiI OKpN.<Нl ВЪ ФР»НЦIJЯ: Var, Vaucluse, Bouc}les du-

, Cal'd,

Шll")пе
Бf)!'ДО

Pel·ault.

Аиlю, Sаrt1ю

It

YOl1ne.

Сн.ЩО 11 ОТ'Ь

(~ъ()бщ"патъ за IIОЯllЮJflUИ~Т(J JШ т..т.lН1 00111\ бо

",,-ВСТЪ. О гъ IIСltЧIСllт,11 OU:l'le окр;r,зu,

Нl1й-МН'Н'О е;т, ва

П:-lдuаТll Val' JI Воuс}юs·(Iu RllOne. О'rъ uOe~t'11,J,UlIН 0кржгъ, именно отъ Sll1'iane uзп'!ютлватъ, че Uo..t-nстr.Та
в ь eAuo .loHe го.t-В~ю 40 xe1trap'"' е пападu!\wН\ т O.HI:OOa
CII..tHO, че ocueHb ГД"НТО съuършенво упичтожи.ta ре
Ko..tTaTa 1I,\ 35 хектара, но I1 caMltTh ~10ЗЯ ДО ТО.щова
сж повр-Вленп, че сжщеСТlJувавието I1МЪ е СЪМUllте..tuо.
ПоqТII ве lиш

депъ се с.tушатъ нови

ОП~1акваIШЯ отъ

страна ва .юзарит-В ва упоетоmенията на БО..t'hстъта,

KOIITII ва Н'hкои Агнста БИ.1.е ДО такава степевъ, че еж
докара..tи стопавпт+' I1МЪ .\0 отчаяние. Даже Jt най
го..t-Вмит·h ОПТИ1IИСТП, :КОПТО отъ ВRча..tо ПОГ•.t-ВДнахж.
съ х.tаЛlIов:ръвие
на
ВСИЧКlI
ОПw1.аквания,
сега C.iYi се
раэочерUВ:lwlIl и г..t-Ь,.\атъ съ съвсiПIЪ друго OKtJ ва
бо ..l-Бстътn.
ПРIlЧIlната на бо.t1Jстъта ПОwЮЖlfте.\Во е YCTItHOпена-тя е една бактеРIlЛ (БаЩII..tЪ). За по..tожнте.lНО
yb-ЬреНIIе че бо.tоВстъта е моВдствие на бактерията

Стр.

Брой

"Варненский Общинский ВъстВIШЪ"

8

а не Аруга нilв:оя причина, мина.1ата го
Аина еж испратени отъ Францувск()то правите.1СТВU
ва самото м-Бсто РгiПiсса Аиректоръ и Delacroia профе
еоръ ОТЪ Парижския АгрономичеСRИ Институтъ, които
еж. пращыи опити СЪ БО.1НIIт-Б И още ве заразеня
.JIVВЯ. 'ГоВ СЖ ввема.1И ВАраВIt .10за, ИВО.1ира.1И СЖ bl'i съ
вършенно и сж принес.1И на неш бактерията Gornrne·
use отъ еАШ!. БО.1ва и С..':ВАЪ М3.1В:О Bp1lMe сж ваб-В.1-Б
ЖИ.1И, че инфекцираната .10ва показва всичкитil при
8Ваци на АРУГИт-Б зара вени .10ЗИ. Ав:о този но въ бичъ,
ве познатъ АО сега въ Европа, е стрiютна.1Ъ цil.1ИЯ
.JIоварсв:и св-Втъ по своята опаствость,
Аважъ по-чу
Аевъ и опасепъ се прilАстаВ.1ява,
като се ивеме въ

Gomrnel1se,

б.,шцата ПОА.1-Бжащи на октроа, т)увбва Аа БЖАЖТЪ ви
наги ПРИАружавани съ СВИА-Бте.1ства оть наА·l'Вжнитil
Общински УпраВ.1ения; инъкъ ще БЖАЖТЪ об.lагави
съ haA.1-ВЖНОТО. АаЖАие октроз,

ва ЕlIIетъ: К. В. 11000В"'.
Секретарь: д. Мутафов....

отъ illYjIEHCKATA ОКРЖЖНА ПОСТОЯННА ЕIOППIСClШ .
Обявление

разно се про

ивнасятъ за тж.ви нова БО.l-Веть, обаче всичкит-Б .10ЗI\
ри, би.1И тъ
се

учени И.1И не,

СЪГ.1асяватъ

въ

това,

чс

много

ПО

мжчцо

е

Аа

се

АЪРВОТО на растението, ОТЪ КО.IКОТО вс-Вки инсектъ И.1И
АРУГЪ наразитъ,

който се

намира на неговата

повър

Еато се

BueMe

това въ

съображение,

може съ по

.tожите.1НОСТЬ Аа се ПР'ВДПО.1аГR, че много Вр13ме ще
се ивмине Ао ГА-Бто се haIlI-ВРИ ер-БАСТВО противъ този
бичь и мжчно ще се ваШIВИIlIЪ отъ неговит1з. опусто
шения, които може би ще П3АМИП<lТЪ и он1>зи на Фи-

.;lOKCepaTa.
Това ще БЖАе
на

еАПО ГО.11>мо н-Бщастие

нашата

.10варска

I~Y.;JTypa

винаги, НЗА-Бваме се и же.1аемъ,

.JIOTO

и опропа

еАИНЪ

пжть

ва

въ интереса на ц1>

Европейско ВИНОПРОИВВUАСТВО.

такъвъ край и Аа може още Ао
рОАИШЪ

Аа

се

потуши.

t'l,u. не взема мото
ГА-Бто е въ своя ва·
(IIз?'> В•

• Прогрес?'>" ).

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАДСНО-ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНIIЕ.

ОБЯВЛЕНИЯ.
гр. Варна,

и

съ

явна

конкуренция

за

направата

25 ОК'Iомврий 1894 гоА.

Ва рненското ГраАско-Общинско упраВ.;Jение съоб
щава ва внание на интереСУЮЩIlт-h се, че при Гавра

И.1ското Се.1.- Общинско УпраВ"lение, С.1ивенска ОВ:О"lUЯ,
се нам·hРИ.10 еАИНЪ во.1Ъ "юва", съ б-В.l-НЗИ: 10 ГОАИ
rnенъ, ръсть нисъкъ, Iшсы\1ъ сивъ, опашка cp-БАна и

на С.1оВАующит-Б пр1з.АМ'ВТИ: 280 зимни па.lта,
820 вимни панта.10НИ. 840 зимни риви, 840 зимни га
щи, 560 чифта ка.1ЦУНИ, 280 Ш;IШШ, 560 кърпи ва
бърmение. 310 С.1аменика, 310 nЪЗГ.1ваНИЦII, 620 чар
тави за С.1зменницит'В, 620 покривки 280 чафта обу
ща, 10 вимни сукманс-фустании 20 кърпи (ша1lIИИ) нуж

Ани ва арестантит1з. (мжжье и ж~ни) при Шумненский
Окр, 3атворъ,

Переторжка ще ИJ\fа на С"l-БАУЮЩИЙ Аень,

Исканий ва.10ГЪ за ЗИl\IНИТ-В па.i'Iта е 252 0/1. ва
вимнит-Б панта.;JОНИ 140 .;J., ва АО.1НИТ-В риви - 55
.1., за ДО.1нит-Б гащи - 55.1. ва ка.1ЦУНИТ-В - 70 .;J.
за шапкит-Б 21 .1., за кърпит,j~ ва БыJание-166 ,,1.
и 80 СТ., ва С.;Jаменицит-Б 93 .1., ва ВЪВГ.1авницит-Б
15 .1. 50 СТ., ва чаршафIlтil за С.;Jаменнницит'В 93 .1., ва ПОRРИВКИ'IЪ - 310 ,,1., ва обущата -- 50 0/1.
40 СТ., ва зимнит1з. CYKlIIaho-фустани - 9 .1. за кър
пит-Б (ша1\шитi» 60 ст.

Еоито Г-Аа :л~е.13Ш'.ГЪ Аа ввемотъ участие въ ТОЯ
търгъ могжтъ Аа се явятъ въ упраВ"lеI:шето

навание

УС.10вията

и

то

въ

11,

присжтственнит'в

ва уз

дни

и

часове.

3а ПрЪдс-Бдате.1Ь: А. В, Симеоновъ.
Ч.l. Сев:ретаръ:

се

Еовчежниче

ството и вветата квитанцияда се прiJдстави въ търга.

чпвга.

Прllт'Вжате.1Я му

II достав

ката

3а.10га трiбва (\а бn;Ае внесенъ въ

01,1 8995

рога

Шуменската Окр. Постоянна Еоммиссия честь има

Аа обяви на JIнтересующит'h се .шца, че на 10·Й Но
емврии т. г. въ 2 часа ПОС.1-Б П.13АН'В въ пом1>щението
u ще се проивв-БАе пуб.1иченъ TOЬpr.oь съ ма.10Н3ДАа
вание

хность.

стявание

No.. 2306.

теоретици И.1И практици,

бори че.10В-ВКЪ съ еАИНЪ бакци.1Ъ, които се наr,шра въ

СЪГ.1асно праВИ.1ника

и АРУГИт-Б раСПОР-ВАби, по ТОЯ Аавъкъ.

съображение неговата оеобеннос'.Гь и причивит-Б които
го DР~Аиввикватъ.
При всичко, че равви'.Г-Б авторитети

39-40

Ю, Дtчевъ.

Прlшаuва въ растояние на

41 Аень отъ Авесь, Аа се яви съ НУЖАнит-Б Аокументи
ПР-НАЪ казаната общиuа за Аа сп го прибере, пъ про
тивенъ С.lучаii: ще БЖАе прОАаАенъ за въ ПО.1за на
Окр. Itacca.

ВАРНЕНСНО СПЕСТОВНО АRЦПОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"НАДТ>Я\ДА" .

.Jt1. 8996
гр. Варна,

25 Октомврий 1894 ГОА.

Обявление.
Ав:ционерното

Аружество

"НаА1зЖАа"

има честь

Обявява се ва всеобщо знание на интересующит-Б
Аа обяви на Г-Аа иптересующит'в се, че има на рас
се, че TYP~KOTO Правите.;JСТВО е ·Аа.10 шшовilАЪ на по
граничниТ'h си митнически В.1асти, щото за напр-БАЪ ПО.10жение ва ПРОАань още 250 акции отъ етоиность
Аа приематъ СВИА-Бте".ства ИЗАаАени отъ Ветернарнитil по сто лева златни.
.iI.-Вкари на ItMe'1'CTBOTO, ако т1з. бiYiАЖТЪ вав-Брени отъ
РаСПРОАажбата на т·hdИ акции, СЪГ.1асно вветото

Бъ,:\гарскит':h

haA.l-Бжни В.1асти.

по тоаи С.1учаЙ р-Бmенuе, ще се продъ.1ЖИ АО 31 Де
кеиврий т. г.

.;'0. 9074
гр. Варна

28 ОI~ТОМВРИЙ 1R94 ГОД.

Обявява се ва внание на интересующит-В се, че
внисанит-Б въ граАа отъ вътр-Бшностьта на Дьржа
вата, СТОIШ м-Бстни проивв-БАения, неовначени въ таРеАакт<,ръ-отговорнакъ.Нд. М. До6р18IJ.

Же.1ающит-Б r,IOГЖТЪ Аа купятъ и ПО.10ВIIВЪ ак
50 .1ева В.1атни.

цин, отъ стойность

Варва, 1 Ноемприй 1894 г.

ИSАава Вари. ГраА Общ. YnpaBAeнlle

въ

Отъ Настоятелството.
уч., 4 .;JИНИЯ, No 1488.

IV

Варва-Печатница на Хр, н. BonaKo:ll'lo

