Година

XI.

Варна. СJ"nббота

АПРИ,;lИЙ

11

Г.

1898

Брой

13.

ВАРНЕНСКИЯ ОБЩИНСКИЯ Вtстникъ
ЧЕТИРИ ПЖТII ВЪ М'ВСЕЦА,

If3JIII3!

llнCMa, статпп, пари

Цtна на вtетника за ГОАина е

На първа страница

ОтАtленъ брой

"
"

10 ст.

ДАВА СЕ КЖЩА ПОДЪ НАЕМЪ

като

за

кухня и стая за слуги.

За спора3УМI::Jние до притежате.1Я

въ гр. Сили·

U

не

(чл.

Ежщата на R:апитанъ Гецовъ пъ гр. Варна на
ЖГЖJIа "Улици Воинишка и Македонска, съ петъ стаи,

суфражерил,
стра.

се

ч.t.

на

граАсиитt

I.

За БЮАжета.
Приходитll и

1.

се 'раgрllшаватъ ва

редовнитЬ ПрUХОАИ

И 86 отъ Закона за градскит':h общини),
П.111

133,

които

сжщия ваконъ, както и ония отъ редоnuит-h разноски

(Ч.'I.

89 ОТЪ СЖЩIШ законъ), каквито HiJlIa въ общи

ната.

Нарежданието

приходитt

въ Г.1авит-h

и.tll

на бюджета

расходит':h по па·

става по реда, Ю1КТО

т1> изброени въ ЗaI~О8а з/'t граДСКllТЪ общини.

ръдни

расходитll

финансова

Bc':hKa

отъ

"
"

по сжщия редъ въ обяснпте.шата къмъ бюджета
таблица (обр.• '1 2).
Чл. 5 За недоборитъ, копто оставатъ за при:би
раНllе отъ МИНЖ.1ПТЪ години се пр':hдвижда въ бю
джета за сл'вдующата година, въ 1'.1. П на приход
ната му часть, слъдъ параграфитъ 38 другит1> нзвън

общински управления.

Ч.,1.

ония

C'l'OT.

Подравдt.ленията на всъки параграфъ се ИЗ.'Iагатъ

:J:Ip а::еил:::е:ИЕ"ъ

ГЛАВА

2
1

трета и четвърта страници

нъма источннци въ общината,

reOUTO

3

• • •

С ПОСol1ъдвало отм-:Внение, сы'lасноo П. 1 HI1 чл. 60 отъ

Cih

AtnoBOACTBOTO

за дума:

втора страница

IIписватъ

85

р?графи

за счеТО80АСТВОТО и

всичко що е за

За обявления се плаща

лева.

4

n

B1;cTНIlКa се праща. до Градско-Общинското
Упра.вленпе въ Варна

Обинновенно вс1;ка С..v.бота.

на

година

общинитt

приходи. особенъ параграфъ,
подъ название;
"отъ недобори ио истеКЛIIТЪ бюджети ~ .

!Согато се съставя бюджетътъ, въ този параграфъ

съ утвър

ждението общинския бюджетъ (обр . ...tl 1) и СЪ особни
постаНОВ.lIения отъ общипскит-В съв':hти (Ч"I. чл. 7 и 8).
Чл. 2. Bp':hMeTo, прtзъ което ДБиствува бюдже

не

тътъ,

за прибирание
недоборп отъ бюджета за СК.1юченото
бюджетно упражнение, както u отъ пръдшествував

се нарича бюджетно упражение,

на годин~та,

за

която

е

То носи ИМР.ТО

бюджетътъ,

като почва ва

всi>ки

бroджетъ отъ 1. януарии и се свършва на 31

мартъ

И.1И

на

ватъ 100000 лева)
Ч.1. 3. Общинскит':h бюджети се съставятъ, раз
l'леждатъ

и

утвърждаватъ, съгласно чл. чл.

77, 78,

и 81 отъ Закона за ГР[lДСЕСИТ'h общини.
Общинскит-В бюджети тръбва да се сключватъ
бевъ дефицитъ; тъ тръбна да се съставятъ така, щото

79, 80

пръдвижда

никаква

сума,

а се чака СК.iIючва·

нието на бюджетното упражнение за Jlшнждата година

и

тогава

се

поставя въ него

шит':h по (чл. ч;у.

CYl\raT3 на останжлит':h

51 и 56).

Този параграфъ бива Нflii:-послъдниятъ въ гд. П".

юнии (за бюджети, които надмина

30

се

на приходната часть,

бюджета не
НI~YCT~HOBeH'Ь

гл~сно п.

~

ако

С.1':Вдъ

утвърждението на

ПОС.1-:Вдва указъ за раСХnЪР.lяние H1>KOIr
И.Вl

на

nТ:lf1>ненъ

юшъпреденъ

на.10ГЪ,

cъ~

ч.'1. 6U отъ Закона ва градскптъ об

щини (чл. 8).
Чл. 6. Така сжщо въ Г.1зва П Ю1 расходната му

общата сумма по всвка глава въ расходната qасть да

часть се П!УБДВIIЖД3

не

ХОАЪ за ('l\fiTI~a на СК.1Ю'lСIIИ бюджети", нъ I~oiiTO, при

надминува

имъ

часть,

съ

оная

по

BcfH~a

исключение на

глава

сумата

въ расходната часть, която може' Аа
по

сжщата Г."1ава

първа

въ

тая

въ

въ приходната
по

приходната часть,

часть

има

излишъкъ

Г.1ава

втора

прtвищава овал
ако

поие

отъ гдава
равенъ

на

раЗ.1иката между общитъ сумми на иввънреднитll при
ходи

ирасходи

.

Недоборитъ отъ минжлит':h години, Ka~TO и И3.'Ш
шъкътъ И остаткит-В отъ СК.'Iюченото бюдже'гно у
пражнение,

тежнит':h

като

пр':hдназначени

заповъди

на СК.1ючени

ва ИСП.lащание пла

по параграфа "расходъ за

бюдж ти",

не

cM':hTKa

се взем~тъ въ съображе

ние при съставяние

БЮАжета,
.всЪки общински бюджетъ състои отъ дв-В

параграфъ, ПОДЪ название:

състаВЯllие бюджета,

а

при

нс сс ПрЪДВllжда НlIкщ~ва сума,

СК.1ЮЧВ:lUUСТО

ВСИЧIШТ-:В

платежни

"рас

JlIY щшсва сс общата сума па

вапов'1IДН,

IIСП.1I\теНII

СЪГ.13СНО '1.1.

100 отъ Заl~ова ва граДСКIIТЪ общини (Ч.1. 1 D).
Този парагрnфъ

О()IIlШОUt'UUО

бlllЩ посд1;денъ

въ

тая 1'.'13,113, ако, ПОДIlРЪ утвърждеНllето на бюджета,
не С'А nтr<:рrпжтъ R()RП ПflрПГрrlфrf ('1.1. 7).
Ч.1. 7. Ако пръзъ течение на бюджетното упраж
нение се окаже нужда за н-Вк()и неизбъжни развоеки.
които не сж пръдвидеви

се

ПрОlJзвед;у;тъ

от...

въ бюдже'l'3 и не могжтъ да

парпграф~

раsноски или отъ Щ1Д.lt.JЖilШI

На

нРпр1>двuденuт':h

Шlрal'раф'ь f

(lрЪЗЬ уси.1

чаСТИ-ПЪРВ:lта ва приходитll, а втората за расходит':h

вание кредита по него отъ онзи по параграфа на ва
павения фондъ (чл. Ч.1. 92 И 93 отъ Закона за гра,д;.

-и всъка часть се д':hли на дв':h глави: първата

общини).

Чл.

4.

-

за

редоннитъ (обикновенни) приходи или раСХОАИ на об

ЩИН8'1'а (чл. чл.

85, 86 и 80 отъ Закона за градскитъ

общини), а втората-за извънрllднпт-:В 11 приходи И.1И
расходи (чл. чл. 87 и 90 отъ Сi'6щия законъ).
Bc':hKa глана съдържа толкова параграфа, КО,,"1КОТО

видове приходи и~и расходи се пр-:Вдвиждатъ В'Ь неБYi,

общинскиятъ съв-:В'Гъ

може да Г.i'Шсува до.

пълнителенъ кредитъ.

Напраненото ва
С.1-:ВДЪ

ltaTO

това

постаНОВ.1еНllе

има

се утвърди по сжщия peдъ~ както

сИ.18

сампятъ

бюджетъ.
Откритит-Б

подходящи

на

по

такъвъ

нllкой

начивъ

кредити:

ако еж

параграфъ отъ бюджета, сгру

ВаввеВСRиii ОБЩНВСRвii

----2:!Равица 2

пирватъ се съ прtдвиденптъ въ него суми, таЕа щото
вапnвъдитЪ ва исплащание суми ва рас:ходъ

Дvбенъ

родъ

се

пвдаватъ

по

реда

по

()еараЗ.1ИЧНО· отъ общата

сума ва Ередититt по параграфа; пначе
ватъ,

отъ

си, особни

параграфи

ложенитъ за

или

исв:аната

телния

в:редитъ

утвърдения
TЬYiTЪ

3ЕО

съ

(1О

н-Виа

може

П.1атцитt

в:аЕТО

11

раврi>шенитъ

ЕОItТО не М·jГinТЪ

СЪUlJн,нитi>

общината

съвtтъ

равносв:и,

бюджетъ,

приходната

му часть суми,

другъ истuчникъ,

общинсв:uятъ

да рtши да се раСХВЪр.1И

въ оБЩlIната

съ

да се испда

и

ако

д)

бюджета

за

щанието на нъкоя П.1атежна заповtдь
даде пр-Вдявите.'IЮ на

ция (об[.'

.111. 5)

за

сжщия

съ

Квяжесв:п

ув:азъ,

СЪГЛ!lСНО '10'\.

ОТЪ

(iU

ддъженъ t" да

причинитi>

на

отказванието

ио'\и

отлаганието.

IIp-Вдявите.'lЬТЪ

пръдставя

тая дев:.lарация кмету,

ва да вземе нужднит-В, СПОрtJдъ обстояте.'Iствата, :мi>рки.
Ч.l. ] [) Ако общинският'Ь
бирникъ (а въ Стоди
исплащанието

BЪpДЬhTЪ

В;.Iпоръ върху

ваповъдьта пис:менна Д(-,I~дара·

ця.та и К',)НТРО.1ЬОРЪТЪ)

въ сила, сл-Вдъ като се ут,

валоженъ

Hi>Ma въ общинсв:ата каса
cMi>TEa на !СОЙТU е ивдадепа

Ч.1. 14. Еогато общинскиятъ бирникъ (а въ Сто.

таЕЪВЪ

вливатъ

е

ако

веустli.НОПСНЪ извънреll,енъ
ва,llJГЪ ('1.1. '1.1 85 ~fj и
87 отъ Закона ва градсв:итt общини). Рi>шевията въ
С.1У'ШЙ

дов:уиенти сж недостатъчни

о'\ицата и в:онтрольорътъ) откаже или отложи испла·

ъ[ежду дано

нtЕОЙ отмiшенъ оедовенъ J1.1И

г)

13

П.'Iатежната вапов'Вдь.

въ наД.1ежнитi>

За посрi>щание ранрtшенитi> по допълни

8.

сума,

отъ

l'о'\ави на бюджета
Ч.1,

оправдание

неправпw1НИ;

суми

състав.1Я

Ti>

Брой

BtCTBBR'Io

н-Вв:оя

НР2аконно
П.lатежна

даде ар !,двиденатавъ

откаже И."1И отложи

яааов-Вдь,

IJ \-.iЪдходния

"<!денъ

Ио'\И

не ИВ

мотивирана

пиеменна декларация, 'отговоренъ е за ~ШI'убитi>, които

вав:овъ.

Така утвърдевитв

ако не се сгрупиратъ

бп ПРОИЗ.'I-Ва.'IИ о'Гъ ПОСТЖПR'ата :му и прtтършша глоба.

в:ъмъ н'.Ьв:ои съотu-Втствующи
параграфll въ утвър
.цения бюджетъ, съставляватъ, но реда си, вови па

на която разм-Врътъ се опръдi>ля, споредъ важностьта

раграфи

стра

l1ъ

приходи,

наД.1ежнитt

Г.1ави

ва

приходната

часть ('Ы. 5).
Ч.I. а. За о.ста[Ii\,.1ИЯ с.1tдъ СК.lючвание
ното

упражнение

~aTa

остаТIШ

бlOда;етво

отъ

ИВ.Jишъв:ъ
него

нъ

упраВ.1ение,

възстаНОВJIеНИt:

ПРОДЪ.1жение

и

па кредита,

sa

на

на д·!ыото, отъ ов:ржжния управитель или отъ МИНИ

на

Вmтръшнитi> РаБОТJI, юсо г.ибата се касае

до (JТ().'lИ']ЮIтR бирникъ и контрольоръ.

бюджет

за повърнжтпт-В

IcaKTO

му

въ в:а

тев:ущето

повръщание, Зl\

нешзрасходв<tнит-В

правилно истеГ.1енuтt су~ш, не се образуватъ

Чл. J 6. ПО.'Iучате.lитt на суми

това мъсто, като sабълi>жвС\тъ датата на исплащзниsто
и вида на монетитъ, въ !Соито СЖ

И.1И не

Ако

особни

исплаща

параграфи въ бюджета; т-В се покавватъ само въ три

даватъ раСПИСЕИ

върху саl\IИтi; платежни запов-Вди, на опръдълевото за

неиу

ПО.'lучате.111ТЪ
сумата

.1ица,

въ

които,

с;ь

ПОЛУЧИ.Аи

негра:uотни,

присжтствието

по

знявлевието

сумитъ.

бирникътъ

ШI.

дв'k познати

на ПО.'Iучателя. поц·

м-Все'шu'rъ О'l''Iетни вtДОllIОСТИ и въ годишнитt главни

писватъ

QТ'Iети (чл.

58).

вапов-Вдь; ав:о получате.1ЬТЪ е непоsнатъ на бирника,

П.

той tp-Вбв<I. да прtдставн на IЮС.'l-ВДНИЯ удостовi;рсuи@
ОТЪ НЪf\:ОЯ U."I:\СТЬ, че е д1НIствителво лицето, въ и

и

'1.1. 52. 53, 54

r.;lAIbl.

Прибирание приходитt и извършвание расходитt на
общината.

Чл. 10. Общинскит'В бирници (а въ СТО.lИцата и

мето

вм-Всто

както

IЦОМЪ

Д-В.1енит-В срокове

които

сж

се

пр-Вдаuатъ,

в:ои'то

трtбва у

BptMe

да имъ

за да С.1tДhhТЪ .за праВИ.1НОТО и свое

връменно прпбирание общпнскат-В приходи.
Ч.'I. 11. 3а опрощаuшше 1I.1И на1l1а.'Iявание общин

CKJI

даЖДIIЯ

11

други

псн:ове

Нfшрави ..1НО 11 нснаконно
лица lIодаватъ

сю\т-В

СЪ ВЪТII,

<JаюмеНIIЯ,

ЧИIIТО

по

неСЪС'l'ояте.1НОСТЬ

облнгание,

или

озаинтерf:'суванит-В

чр-Взъ IC~leTOReToВ, ва общин

рi>шеuия

въ таКIIНя. С.'Iучаи

се

1IСПЪw1llШJатъ само С.1tдъ утвърждението имъ, СЪГ.1асно

Ч.1.

отъ 3я.в:онlt 8а градсв:ит'в общинн.
Ч.1. 12. ПрtдвидеНIlТ-В въ расходнпя

58

сузш
шени

МОГiУiТЪ
до

края

П.1атежнu
СК.1ючва

което

е

се

на

15

раОЗНf!СЯТЪ с:1.:о.ю 8а р}tботи свър'
годшщта, за I\:ОЯТО е бюджетътъ.

озапов-Вди

се издаватъ до
се

да

оза

уДОВ.'Iетворение тия расходи

ЧИС.'IО на мtсеца, въ края на които

uюджетното

шшършенъ

бюджетъ

упражнение,

за

см-Втв:а

на

Р:1.сходътъ,

Въ ПрОТJIвенъ с.I)''IаЙ. за да се 1IСП.JaТЫ5.ТЪ П3
вършенитi> расходи, прi>движда ~e нуждвиятъ кре
дитъ подъ оспбенъ параграфъ: "ДЪ.'Iгове по СК.1ючени
бюджеТIl~, Г.1. II на расходната часть на бюджета за
С.'I-Вдующата годипа ('1.1. 10i отъ 3аI:опа:щ градсюпъ

общини). Тоя параграфъ, когато е пр-Вдвиденъ, прi>д
шествува онвп: "р:LСХОДЪ iЗа

C~I+'TICa на СI\:.1ючени бю-

джети" (Ч.'I. (j).
Чд. 13. Общинскuтъ бирници (а въ СТО.1ицйта п

В:t)НТрО.1ЬОрЪТЪ) 01'В:llзватъ ПСП.1аЩflнпето су:о.IП въ сл-в

ДУlOЩIlТ13 С."1У'l!\И: а) ако пе е пвдздена отъ кмета И.1И
замi>стника му форма.1Ш\ П.1атежна заповi>дъ (обр. .А1.
3); б) ав:о заповi>дьта не се отнася до раяръшенъ въ
бюджета П.1И съ особно постаНОВ.1енпе кредитъ. иди
прiШИШ:lва су:м:мата на свободния в:редитъ; В) !НО при

другъ

1'.'Iаси

щиви,

!СОН'l'ракти 11 др. такива,

върху uлатежната

17. DИРНИКЬ, които отпусне пари сръщу рас

писка И.1И по

!СОНТрО.1ЬОрЪТЪ) нрибиратъ разнит':!. приходи въ опр-в
отъ особнит-В зав:они, правилници,

распи~каТI\

ва в:оето е издадена знпов-ВдьтiI..

Чл.
не

негn

вi>каll:ЪВЪ запрътенъ начинъ, а

gД. 98 отъ Закова за градскитi> об

това

се

констатира

КО~Iпетентни

товодството

на

да

съ

аIСТЪ. отъ

Рf:'визиратъ

оБЩИНСВ:(jТО

.1ицата,

каса'га

управл!'ниь.

и

сче·

глобява се,

по опрtДlыение на реВ!18ИрУЮDJ,ИЯ въ самия и[Стъ, въ
равмъръ на 1 10%, отъ неПlJавилно отпуснжтата
cYJ\la, 11 осв'виъ това, тая ПОСJl-Вдната се внася отъ
него

въ

мента

касата

на

въ

продължение

на

24

часа отъ мо

в:онстатиранието. Въ противевъ сдучаи, тя

се удържа отъ гаранцията му, а тои се УВО.'Iнява.

НеИСП.1атената по

доброволенъ наЧIlНЪ глоба се

удържа при ИСlI.1<tщание sаплатата му или, въ краенъ

С.1учаЙ, отъ гаранцията му.

Чл. 1 Н. Нсички оставжли свободни
диръ

СК.1ючвавие

кредити,

бюджетното упражнение,

l'e

по

8акри·

ватъ и не могжтъ повече за нищо да се употрi>бяватъ.

Чо'\. 19. За всичв:и

ивдад,ени П.Аатежни заповi>ди

отъ бюджета ва истев:дата ГОДlIна, остаВ8.ли неиспла
тени до !Срая на бюджетното упражнение, бирникътъ
СЪСтавя и пр-Вдставя .кмету b-Вдо!\!Ость (обр •

.Ni 5),

основаIJие па която за неисплатенитi> платежни

вtди lIIОГ.<h'I'Ъ да се ивдадътъ

ВЪ8Ъ
8апо

нови такива отъ пр-Вд

видения 8а тая ЦЪ.1Ь въ бюджета за текущата година

параграфь:

ти" (ч.1. (п.

"расходъ

за C~[tTKa на СЕ:ЛIO,ени GЮ,J,же

Ч.'I. 20. Нсички общински построitв:и, значителни
поправки

I ыата

и

други

пр-Вдприятия за с:м-Втка ва общи

се иisвыJш1тъъ съобразно с ь 3акона .щ

пубw1ИЧ.

нитъ търгове. Само като се ИСПЪЛШdiТЪ пр-Вдписанит-В
отъ него ус.'Iовия и ф()р~ta.'IНОСТИ, ако извършванието

на ПрБдприятието не може да се ОТ.'Iожи за по благо
прпятно

връме,

ПОЗIЗО.1ява се отдананието му по до

БРОВО.1НО СЪГ.1а..:ие, но съ иотивир:шо р-nшение на об
щинския съвътъ, утвърдено съгласно чл. 58 отъ За
в:она за l'радсв:итi> общини.

Брой

13

ВарнеНСRПП ОБЩИНСRпfi ВtСТНПRЪ
ГЛАВА Ш.

Стр'

Испъ.1нението

ва настоящиil ми приказъ

Г::iМЪ Ю\ Г. Г. Око.шЙскит-В
т-В кметове въ окр;nг:~

За счетоводството.

Нач:ыници

п

3

възла

общuнсICИ

Гр. Варна, 27 Мартъ 1898 година.

Чл. 21. Бирницитi>, за всi>ки бюджетъ, държ;r.тъ
сл.':Вдующитi> счетоводни книги:

1.
2.
3.

Варненскиii Окр. Управите.'IЬ: В. ПОПОВо.

касова Iснига (обр .Ni 6);
монетарь (обр. .м 7);
:квитанционна Кllига (обр..Ni

8);

4. партидна книга за прихода (обр. .Ni 9), и
5. партидна книгu. за расхода (обр . .N 10).

Прtписъ.

ОRРЖЖНО

Оrъ т-hзи книги: касовата, монетарьтъ и квитан
:ционната

се

sавеждатъ

въ

началото

n

Иинистерство на Вжтр. Работи

съдържатъ опе

рациитi> по прихода и расхода до края на финансовата
година,

а останжлитi> партидни книги по ПРИХОАа

расхода

отъ

1

прi>зъ

-

ц-Влото

Я:нуарий на

Отд-Вление Счетно

и

4-й: Иартъ

бюджетно упражнение, сир

ДО
.1ИЧВПU
В.Аевпя,
рекция

.до сключванпето .му пр1>iЗЪ с.1-Вдующата година.

Чл.

22. Касова lшuга. Въ нея бирникътъ записва

всичкит-В

постжпиди

суми

по квитаНЦИGнната К6ига

и исплнтени запов-Вди.

Чл. ::!3. Вс-Вка прибрана И.аи
бирникътъ записва въ надлежната

снига като И3В::lжда общата
на

прихода

и

разницата

cyJlIa

отъ

тая

графата
Чл

"наличность".
21>. С.'Г!JДЪ покаJванието

нж.лата

['одина.

(ако

има Tax~i.l.Ba)

ПОК<lзва

.

обнарt>дванъ въ бр. 288 отъ 31
1897 год. на "ДържавеllЪ Н-ВСТНПI~Ъ". Ч.1.

37 отъ закона за герБОВIIИ

на расход а отъ оная
ош~раЦ!lЯ

Г. Г. OfCp. Управптеди, сто
Граll,онача.1НИКЪ, о KO."'I. Упра
Гражданската Санитарна Ди
п пс>днедомственвит'f; U уч-

По законътъ,

Деке:\шрпii

ВС-ВКОЙ день бирникътъ слюqва касовата

24.

Варна

р-Вжденпя.

израсходвана сума
графа на касовата

книга.

Чл.

год гр.

1898

годината, ва която е бюджетътъ

N 590

сиоръ се ВIIДОИЮI-Внява п

ДОпъ.lНява така:

въ

"ЧаСТНlIт-h .1ИЦ'I. които
НII.1ичноста

отъ мн

въ нача,;юто

на

докуяенти,

бовъ

1'0-

ПОд.lежащrt

сборъ п пе

издаватъ И.iИ

IЩ

простъ П.1П

оU.;rепенп съ

uрие:lШТЪ

аI:ТОПЪ

гер

IIзискуе:lШТ'h гербови

и

марки И.1LI об"lепеН!I, нъ не уничтожени СЪГ.1асно Ч';1.

расхода, IШТО се пр-Внасятъ ежедневнит-В Ш\lЪ сборове
.до края на годината-31 ДекемвриЙ.
Чд. 26. Моuеmарь. Въ него бирникътъ записва

гат(' с& нарушени прави.1!tта за простия гербовъ сборъ,

ежедневнит-В

lIIapKaT!t,

Аината, по'ша номерацията

общи

на стаТIIIIТ$

сборове

на

по прихода

31 букв<\ В, шшазватъ се въ пьрвпii С.1учаU, т. е. ко·
съ глоба въ раюгl,ръ на десетократната стой:ность на
която е tp-Вбва.lО дя. ('!з 06.1епи, а въ втория

прихода и расхода и

С.1учаИ,

на';Iичностьт:t, споредъ вида на монетит1>.

т. е. когато

Ci'ii

наруши.11I прави."'Iата

впи гербовъ сборъ, съ Г.iоба по

30

33.

акто

о отъ стойностьта

Ионетарьтъ винаги тр-Вбва да се съг,;шсува по
общитъ сборове на прихода п расхода и НR.1ИЧНОСТЬТя,

на ДО~У:IIент[\".

съ

ние ва ga~OBa n СЪ Ц 1.lb да се не ср-Вщатъ еТЪ.1'I:Н0

н,:асовата

книга.

Тои се пази въ касата.

вевил

при

Вс.1tдствпе

ИСПЪ';Iнението

ап. ТОIЩ ново постаЦOl-це

:lIY,

СЪГ.1асно

СЪ

ОICРt1iЖНОТО

на Финансовото Иинистерство nrъ lG-u ЯнуарИll J~

(СлЪдва).

я вл ва:мъ , че за llаllрlьдо учрnждеНllЛl1l11

.~lamo за редовиll

ПО ВАРНЕНСКОТО ОКРЖЖИЕ

~

ПРИЕА3Ъ

]\: 118
По Iшеющитi> се въ 11инистерството на Т ЬРГОВIIЯ
тц. И

3еМoJ1ед-В.iН1ето

свъдения,

ВЪПР-ВIЩ

Ч.1.

26

отъ

3аlсопа за лова, споредъ които на Il0ЛСКШJlJЬ nадарn
.оuлt mlb Oouptllclm 1t/llt '1(асшт! се заора1tлва a(t НОСЛJJlо

"аивито

l! да Олr..де пушки l! да водлJJZо ловджuitСl~lt

.1сучеJJZа, пакъ пай много ~e нарушана."'IЪ този ЧJIенъ отъ

-Закона.
Поради изложеното и на основание Ч.1. 9 отъ 3а
сона за Окржжнит-В Управители и ОКО.1ИИскитЪ На
ча.'IНИЦИ и пр-Вдписанпето на

во подъ

N 1002

отъ

19

nO)IeH.liTOTO

::\lинистерст

й: того,

оnравдаmеЛ1l1t

СШЬ11l1m за кшще.ЮРСКlt

IlUCKlt,

342,
11lpJb6Ba да Ilрие

дОЩj.1lеЮJlU,
и дpyгn

1.-а11l0 рас

расходи, сало

аио нослmо llад.UЖНll11l1Ь героови .llazжlt lt 1l0СЛlьдllшmь
да сл.. УJlU1flJlоже1l1t ото Ca.llU11l1b uздаmе"Zl{, както е пр-Вд
видено въ IIO.l\IeH:lTIJU Ч.1. 31 буква в отъ закона за
герб()Jзпii сборъ. т. е. ЧР1lJ30 .1l1l1lаваllие 110 т1ЬХ __ Ч{lсmь
01110 СодоржаJlJlоmо llа дО1iу.lIСЮ1lа, и.l1l nодnиса иа llЗ
дателя .1IY; неНatШСШЮ отъ TOB:l. понеЖt:J се заб 1;.1'hз
nax.li H'hI:OII пеУЛСПСI1П 'ГО'ШI1 ~1'г,жду НОВI1Н ,.зю~онъ па
И3l\IiшеНlIята" II c<lMl1ii 3ЮСОНЪ аа repuoВllii сuоръ, нп
праВПХdi

се 3:IIIllтпаппя ВЪ (I)lIнапсоu"то )[IJШIСТСРСТВО,
(Соето съ m:р,у.жно отъ 23 ФевруаРlliI }~'i 1 ~G5, дава
разяснения, IcaKTo c';I-вдва: ~) Споровдъ ПЮliнеНlJii Ч.1.
37, ОТl'оворностьтн 33. необгербов'lВЪ ДОIСУ)Iентъ, плп
обгербовавъ нъ ~rэркпта неУНlJчтожена спnредъ БJIШп.
в на Ч.i. 31, носи

Ky:lleHTa,

r

частнотn .1IIце, което е изда.10 до

въ такънъ С.1учаЙ

отъ ЧJl.

33

uостаНОВ.1енпето

на закона се 06сзсп.1ва вече:

,д;ДЪЖE:lОСТНnТО .-шце пъор'hк:и Ч.1
п даде

Хn,\ъ

новдеВlIята

па

/!'()Iсучентъ

на ПЮlенеВlIЙ

3-1

()тъ RаКОЮl,

пr()ТIIRnr I:чуrп;ъ

Ч.1.

на БУfCва

2)
на

Ео:,ато
uрпе~Iе
п()ста

осн-Внъ гдъто ще се

37,

гд()БЯRFt. чпстн()то .1I1Ц~, К()Р'Г() е ПRДfJ.1() д()т<:у!tН~НТI\ нъ

раЗllIi>рИТ1> пр'hдви.-\еНIf БЪ ТО<JИ ПОС.1-В.il,нпii "у.1енъ, нъ

Да се забрани на пждаритъ въ пов'hренни МИ ОКРЖl'ъ

ще се Г."'Iобява п Д.iЪЖН()СТНОТО .1ПЦС, което го е прие."'IО

носението на ловджипски

и му с да.10 ходъ; а) ши ДОI,У~IСIIТ[t С под.1с.ь:а.1Ъ ва

чета.

пушки и водението ва ку

На тия отъ тъхъ (Пmдарит-В) които има да па·

прость гербовъ сборъ п

ЯЯ тъ въ планински и горски м'hстности. ~"'I-Всничея .мо

ванъ

же

';1ежалъ на актовъ

да

ПОЗВО.Аи да

Ср-Вщу

носятъ пушки

виновнитъ да се

само съ

съставя

КУРШУllIЪ.

актъ и

наказанието имъ по Ч~. 39 отъ 3акона за

.'IOBa.

иска

-

въ

НИfCаl,Ъ не е бп.1Ъ

троенъ разм-Връ по Ч.1.

гербовъ сборъ

-

34,

обгербо

а fШО е под

тоже по същий:

Ч.'Iенъ въ ПрОСТЬ разм'hръ, са:\IO, че въ такънъ с.1учаU

глобата се ИСЧИС.1ява

не вьрху

:маркит-В

които се е

Брой

тоженп марreит'h
в на Ч.1.

на иэдатеwlЯ,

31

по начинит'h

ка, като повр'Ьща обратно такивата прошения съ пр'Й
пор&ка да се АоставБЬТЪ и пропустн&тит'h св'hдениз.
Прiщъ видъ на всичко това и да се ивб'hгне ВЪ
С,,1УЧ3Я RСlШОЯ ИБлишна пр'hписка, Министерството МО

УlCазани въ

ИЛИ пъкъ уничтожевието на нзле

пенит'h марlCИ е сл'hдва.10 да извърши самото длъжно

стно лице съобразно Ч.l.

33

буква а отъ заreона,

не е сторило това, въ таlCЪВЪ С.'lучаИ

.JIице ще

3)

се накаэва съ Г.'Iоба по Ч.'I.

Съ ВИДОИЗ~1'hнението на ч.'.

на Ч.1.
нява,

закона;

ПОС."'l'hднята а.'Iинея

отъ закона за гербовии сборъ, не се отмов

36

а

37,

нъ

длъжностното

35· отъ

си

OC'l'aBa

въ

Сllла.

4

щипи и ОКО.1ИИ се намиратъ. По тази причина Ми
нистерството се принуждава да води И8лишна прiшис.

с.t'1;два,,10 да се вамiшятъ, СЪГ,,1асно Чw1. ЧЛ. 2, 15 - 23
п таб.tицата; 6) А lCoraTO Дw1ЪЖНОСТНОТО лице приеме
п даде ходъ на обгербованъ ДO~Yl\leHTЪ, безъ да сж унич,
бухва

Страница.

Варвевс&пfi Обинс&иii Вiютни&ъ
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,,1И всички Г. Г. Окр. Управители, щото всоВкога, ICOгато имъ се пр'hдставятъ подобви прошения, да ивие·
кватъ отъ просителит'h да ги придружаватъ съ пр-Вд

видената въ заlCона гаранция, lCaTo се отб'h.l1шва ясно·
и точно каlCТО въ прошението

1)

тъй и

Навва нието на самата мi;стность

въ

гаранцията

въ ICОЯТО

ще

•.

ста

ва раСКОПlCата и по възможности неинит1; граници; 2).
въ зеМw"'lището на каа община (градска иди селска и,
Пр'hписъ.

ОЕРЖЖНО

названието

U)

се намира тази м'hстность;

и

С. Н. Лафчиевъ и вачалникъ ва Отд'hл.

Министерство на Нар. просв'hщение

3)

околия се намира таБИ община.
(Подп.) :Министръ И. Навовъ, главенъ

въ КО8;

celCpeTapb

Авгеловъ

.м. 365

5Iнуарии 189~ година

15

гр. София.
Често ПЖТlI
постл,пватъ
ЛБЬТЪ

Аа

въ

ДО Г. Г. Ол-р. "'Управители.
повоВренното

прошения

имъ

се

отъ

иэдаАЪТЪ

ми

частни лица,
П03ВО.lителни

съ

lCоито

ва

1\10·

или Окр. Управите.1И. Пов'hче

и въ АВ:1та случая, подаватъ
прошенията си безъ д!\ ги придружаватъ отъ нужд
ната гнранция, KalCBaTo се изисква отъ Ч.1. ~ ~ НЯо ,,3а
ва

издирвание старини и

Ба

подпомагание на на

учни и книжевни прi;дприятия.- Други
да

ги

придружаватъ

прошението.

съ

такива

не

м 416~

дирение

то отъ т'hзи просите.1И,

1C0Ha

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерство

па старинни пр'hдм'hти. Н'hкои отъ т'hзи прошения се
подав~тъ направо въ l\Iииистерството, а други чр'hзъ

г. г. Ок:rл. Началници

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩlIНСRО УПРАВЛЕНИЕ

пжкъ

ако и

посочватъ нито въ

нито нъ гаранцията названията ва

Варна,

12

АПрИ.1ИИ

год.

Варн. Град. Общин. УпраВ"1ение lCато изв'hстяваt
че ва 8 того въ БОlCoI1ука мi;жду желi;варСlCата рабо
тилница и пазаРИЩ"'1fО е намоВрена отъ по.шцията една
ВРЪ3ICа жел'hБО отъ

равява въ

III

44

lCилогр, което ва сега се

пол. участъкъ. Приканва се

сох·

притежа·

те.'IЯ му да са яви в мъстн-:> грндоначалство и си ГО>
ПОv1уtIи.

l\1i;c-

поститi;, тi;хнит'h граници и въ землището на кои

1898

Rметъ: ж. Ив. Жековъ

об·1

СеRретарь: П. В. Петрановъ

ЗАМьНьТЕ АDЛНИТь СИ АРDXИ:
ф А. в:.ВJI:И:

IIA:E3:T АJIО::Е::С:И

СЪ Ф РАН Ц У 3Н И Я Х и Г и Е Н И ЧЕП Ъ п.л А т Ъ
ОТЪ ДОКТОРА РАЗЮЛЕР-Ь
ТЖЕАНИ съ ТУРФНА ВАТА

Едничво
пастивание,

срrJ)дство противъ реВl\lаТИЗl\lЪ и
антисептичеСRИ

и поглъщатеJIНИ

....
сЕдипсrrВЕНЪ ДЕПО3ИТЪ

Brb

ВАРНА

ВЪ МАНИФАRТУРНИВ: МАГ.А3ИНЪ

ХАДЖИПЕТFО ХFиеТDдулавъ a~
БИВША ЕЖЩА ПАРУW-Ь ГЕDРГИЕВ-Ь

& C.ie

ОСНОВАНА НА 1838 год.
llе"Шmmща иа Хр Н ВОU1lltХОб1J.

.l1.зdава ЬаР1lеn. 1 'радсхо-U6щ. Уnрамвние

•

