Година

Варна, Сжббота

XI.

Брой

2 l\fай 1898 г.

16.

ВАРНЕНСКИИ ОБЩИНСКИЯ ВtСТНИКЪ
И3ЛII3А ЧЕТIf'

ПЖТИ ВЪ М'ВСЕЦА,

II

llнCMa, статии, парп

Обикновенно Bc'hKa О.а.бота.

За обявления

Цtна на вtетника за ГОАИНд е

4

лева.

ст.

10

ИЗ80АЪ атъ рtшеНИRта на Варненский ГраАско-ОбщинСКИЙ Съвtтъ.

Аllр1tЛll16

13

годlша.

1898

I

!I

втора CTpaнlIЦa

!I

трета п четвърта Страници

Общинсв:ий

ropC~I1ii:

сНтТЪ

общи

отъ

СУllПIa
ис

• . ..
.

•

•

часть на града. Ш. Съ ,:,ова спеМЯНIIО

uотр:ВБНlJт-h

Р<lврiШIaва на !Смета ,j{\:eKO Ив. JI~еr~овъ

116.

се плаща за дума:

На първа страница

ОТАtленъ брой

n всичко що е 8&

вtстнпк& се праща до Градско-Общинското
Управл:ение ВЪ Вариа.

да

ГОДIIШНIIИ

Ш\

се

НаД3IJрf\те.1Ь

HCK3T!t

С;hЩnТО

11

Iщс:са ьОО
СВlIмаПIIС

•

•

се натовари

An

Да се отпу

IY'.

."Iena

3 C'l'OT.
2 !I
1!1

за купувание

ИНСТРУ:llеНТII,

ш~еl\Iе отъ I~редптз, прi,ДRIIДСllЪ

бlOджетъ

на

К;lдnстра.1ната

I~ОЯТО

въ тъв

ениШШ ш\ града.

1~8, Удобрява сс оч-hrшата, 12 о/1ева rш Iшадр.
:метръ,
дадена отъ I~ОШШССJ]ЯТ3, опрЪд1>.lена съ ръ
117. Да се ваплати отъ § У'П а."1. 1 на ТЪЗГО-I
шение
.N/.
4~{7 отъ 1IlПЮtо/"Iзта
година,
на JLJbCJJlOmO llа
дишний: бюджетъ стоино('тьта 1724 о/lева 70 ст на 1:У
в:аний му едном'hсеченъ

пенит'h отъ Рафаuл/о
медикаменти

се

отпусне

отъ

15

того.

пр:Ввъ мие, ГОД. разни

}{aJllXU

ва общинската

Да

118.

отпускъ начиная

аптев:а.

атъ

общинската касса на

ЖеНС1tоmа Благотворително Дружество

,,111ait1ta"

оста·

пъ

GaBBo, MapliOaa

IП

У'!.

ОТ'1увдено пр:Взъ
11 разр'h
му отъ тая оцънв:а

No ;)G,

11;89 година вз урегу.-шраНllе у.1. ,.Дебрсв::l."
шава

ИСDлащаНIIето

стоii:ностьта

(всичко 412 .1ева 80 стотинв:п).

.лит'h :му неисплатени, 495 .1ева и 20 ст., ва поддьр
жанието ГраДСIШТЪ подхвьрляни пр:Взъ мин. година
Съгласно условията ва

това,

м:Вжду

ВАРНЕНСКО ГРАДСIШ ОБЩЕНСlШ УПРАВJ1ЕНIIЕ

него иобщината

119. Да се ваплати на ФридРllХ'О }{Юllсmлер'О ва
доставенитъ му

отъ

странство

mepJltOlttemp'O,

шесть

таблица

ПОДРЯSДЪ.1енията

ва

сnuрmошъра
Щl

споръдъ тоя спиртомър ь, всичв:о

да се взеllfе отъ
120. Да се
ненит'h

в'hстникъ, че

общината:

eaU'Jl'O

1t

една

1ОО

в'hстници

в:оето

пр:Вдстави.1И'I'h кандидатурата

Загора

съгражданието

на

мъстото, гдъто

българското

гдъто

сж

опълчение

били

50 .'leBa,
два uаллmНU1tа въ CT~pa

е

стана.ло сражението на

пр"Внъ

1877

l'ОД.

Подписаний

се

и на топа,

ОБЩПllrr~ата

Itarra 1ОО

.лева-помощь ва с'Огражда1tuеmо ЦЬрКба БЪ СОфИИСlсиii
в:варталъ IОчь-бунаръ.
123. Да се Rаплати К. Албрехту вз фОТОГРИф[f·
ранието

му

КiYiщата, въ

която

се

е ПО.llIБСТЯ.l0

I'TO

българско

училище въ гр. Варна, 60 .1ева.
124. Водопровода па водата на Гръцката Община

да се

иавади

отъ :мъстото, ваходяще се на .'Ьг&.ла ва

улицит'h ,.6-Й Септе.l\fВРИ" и "Со/"1иввица", което яа
строява Д. Ыавовъ и се постави на УЛИЦIlТИ.
125. Ва поuравянието Евксиноградскии П8iТЬ да

се доставъ"iiТЪ БОО 1tуб..неmра 'Ча1&'O/l'О. 3а тая ц'hль да
се проивв1;де въ вай кжсо връме търгъ.

126. Прошението ва Васuл'О Вай'Че60, ва да му се
отпусне отъ общинската касса И8вi>стна сумма ва до

вьршв&вие образованието си въ Шумненското Педа
гогичесв:,) Училище. да се остави беэъ lIOС.'l'hдствие.

127. 1. Да се ПО8ВОЛИ ва ХаЛШl'О Еф. КаваРllал,к

да рао работи 1I прънъ васт. год: нивит'h

на

Дов-Ври.

те.лит·l. си: Хасаn'О Вей, Риза Вей. и 3ейnеmи Хан,к.ч'О
Арифови спор'hдъ

границит'h, по които до сега е ста·

вало това равработвавие. П. Да се свеме 'Кадастраленъ
плано ва цъ..'lото общинско вемлище къмъ c'.bBepElaT8

на

ГОД.

гр. Варна,

въ

Постановихъ:

иsб:Всени възстаницит'h Старо-Загор
отпусне от!>

Кметъ

1897

допълнение на ПрИК:-l3ЪТЪ :МII .;11. 34 н. г.
И на основание 11. 21 на чд. 88 отъ закона
за rpaAcKIITt оБIЦИНИ

чени пр'hнъ нъстанията въ турско nр:Вме.

12~. Да

148

гр. Варна, t'\ lНай

в:акто и въ общинсв:ии

Да се отпусне отъ общинската касса

за

.лg

ХУШ. на тъзгодишнии бюджетъ.
обяви въ нъкои отъ uo pacupocTpa-

си лица, да му се пр'hдставятъ за навначение.

121.

ПРИКА3Ъ

."IеБа, в:оято СУllПШ

общината има нужда отъ веmеринарен'О

с.л'hдъ

IIОМОЩЬ

Прiшисъ

спирта на градуси

§

Българсв:и

A1Ъ1tapb,

ва

"Геилюсака"

;З~)Д,7IЪil)}Шfl;\lЪ

J.

(;1'.
нинъ

на

куче,

ЩО;\IЪ

ГО

всъкой
НУС'I'не

стопа
на

уJШ

ца та да му окачи намордникъ.

П. .кучета, IJYUTH<lTI1

lJT.

безъ

намордникъ, ще

град. Агенти

м'Бето

-

дена

11

старата

ако

ззтварлтъ

болница,

се нватъ

на

У.,lицата

се 3<JJlt1вятъ 01'Ъ

на опреД'В.,'1еното

гдъто до два

('/l'ОlШНUТ'j; Иl\IЪ,

ще

се освобождаваl'Ъ ср1ицу глоба 3 лева, а
ако

не

се

убиватъ.

Ст. ш.

явятъ

ДО ТОЯ

и СПЪJl.нението

еро къ,

на

ще

се

настоящия

прикззъ ВЪ3Jшгаыъ на Lанитарнит'Б Агенти

при провъреното :\lН Управление.

(под.) Кl\Iетъ: Ж. Жековъ
ВБрНО

Секретаръ: п. В. Петрановъ

Стр.

кога, когато

Априлии

25

1898

година.

ВИЛНИ:СЪ).

Емета ва гр. Варва, ва ИСПЪ,,1нение р-Вшението ва

Общинския Съв-Втъ отъ днесъ, на основание п. 30 на
Ч.'l. 64 отъ 3акона ва градскит-В общини.
Постановихъ:

Отъ

1.

27

того до второ

важдании ва проданъ

поискатъ лицата, които иматъ право да

му праш:iYiТЪ вневапна ревизия (чл. 11 О отъ 3акон[\
ва градскит-В общини и чл. 48 отъ настоящия пра-

No 115
гр. Варва,

16.

Чл. 49. Бирникътъ е Д."1ъженъ да ДОПУСI~а вс-В

ПРИЕА3Ъ

Ст.

Бр.

"Варненския Общивския Вiютвикъ"

2.

ЧЛ. 50. Сл-Вдъ свършвание вс-Вко бюджетно у-

пражнение, кметътъ или натоварениятъ ОТЪ него по

мощникъ. ЗRедно съ двама члена отъ общинския съ
в-Втъ, ПРОИ8веждатъ ревизия, пи укавания въ чл. 48
редъ,

распор-Вждание

ив

въ града ХЛ1ь60, ще се продава

ва

всичкото вр-Вме отъ ПОСol'I-Вдната ревизия до

края на бюджетното упражнение,
lIри проиввеЖ,1,ание тая

ревизия, окончатео1НО се

по сл-Вдующит-В опр-Вд-Влени цiши ( наркъ): [ кач. х Il-Вбъ
(отъ N 2 валсово брашно) 1 килог. 35 ст.. П. кач.
6-В.лъ хл-Вбъ 1 килогр. 30 стот. III кач. Х,,1-Вбъ (ока.лъкъ)

приключватъ партиднитi> книги ва прихода ирасхода

ки.логр. 25 стот.
Ст. П. l3с'.hкои юьсъ х.i1-Вбъ и отъ трит-В качества

три еК8еМП~lяра, отъ които еди нъ се ис праща, по реда,

1

(чд. Чд.

33 и ;)6).
За всичко това

се съставя а:стъ (обр. ом 13) въ

на учр-Вждението, което е утвърдило бюджета; единъ

ще съдържа единъ ки.лограмъ. Ивважданието х.л-Вбъ въ

се

по малко тегло се вабранява.

архивата на общ. уораВJJение.
Чд. 51. Недоборит-В отъ разнит'.h, ПОДol'Iежащи на

Ст .П1JlОЗ60ллва се nродава1lиеmо х.. tбъ по улuцuтlЬ,

nлощадuтrь,

дЮ1;лftuпm

ватова UЗо града

u вси'l(ди apYZlt соот61ьтствующu

Jlтсmа СО 1юла, до6иmоl00 1е пр.

придага

г .. авния

при

отчетъ и единъ остава въ

постжпвание,ПРИХОДИ, останжли ва прибирание подиръ

скдючвание, то на бюджетнотu упраЖllение саоредъ особ

ще се

ната за т1>хъ партидна книга,кнв:вато вс-Вки бирникъ е

накавватъ съ глоба ди 50 деВ:t
и Ст. У. Испъ.,нението настоящий прикавъ във

длъженъ да държи, ва да с.'I'hди по неЫ>. движението на

Ст.

lV.

Нарушите.1ИТ'.h

на' тоя

llрикавъ,

.JIaгамъ върху Градскит'В Санитарни Пристави и .ад
..л-Вжвит-В подицеиски чинове

(подп.) за Еметъ: Е.

В.

вноскит-В отъ д.,ъжницит'.h ИO'IИ постк.П.'Iенията отъ дано
платцит'h-се пр-Внасятъ въ другата такава ва текущата

година. 3а т-Вхъ, с.,1>дъ партидит'h ПП текущия бюд
жетъ, се откриватъ отд'h.'lНИ см-Вткп ва ВС1ШОll ВПДЪ
Bc'hKa година, отъ която происхожда недоборътъ.

lIоповъ.

ГЛАВА

ОБЯВЛЕНИЕ

.м.

слiщующит'.h др1>хи:

1898

Чл.

година.

единъ габинъ доста вв·

носенъ отъ жеol,ТЪ шаякъ, гаитан,,1ИЯ и подпдатенъ съ

черви овчи КQЖП, еДИRЪ кадпакъ п-Вхтъ отъ емптиранъ
астраганъ и едни кундури. IIp-Вдполага се, че при те
жате."1Я на тия др-Вхи ТР'hбва ца се е удавилъ въ р.
Ломъ, :защото се познавали стжпки отъ чuв'.hшкп :сракъ
при Др-ВХIlт1, до самата р-Вка, BaTOB~ ако се укажатъ
рОДIIте.шт'h ва подобенъ чов'hкъ съ Гор'В означенит-В

Ap'hXII

да се

Руссенското

распоред;'i,ТЪ

за изискванието

имъ

отъ

О н:р. У прав.'Iсние.

Вирницит-В

52.

и АtЛОВОАСТВНТО

общински управления.

ПР-ВДС'J.'авятъ

въ рНПортъ и своето мотивирано мн-Вние по него.

Чл.

Тая

53.

пр-Вдвиденит-В

приходни

и

в-Вдомость

трi>бва

да

съдържа:

1)

нъ бюджета и съ особ ни постаНОВoI,ения

расходни

постжпилит-В

отъ

суми

по

вс'hки параграфъ;

2)

вс-Вки видъ приходи и иsрасходва

нит-В по вс-Вки параграфъ суми, и 3) останж."'Шт-В ва
прибирание приходи и свободнит-В суми отъ раsр-Вше
нит-В кредити.

Ч.,.54. Вирницитъ
I(ЮНТРО~'Iьора)

(а

въ

СТОJJИцата

ваедно съ

ДJlЪЖНИ ежегодно Аа съставятъ, въ

Cib.

три екземп.,яра, гдавенъ отчетъ (обр. Nо 1 п) за опе
рациит'.h си по истеклото бюджетно упражнение.

вит'h

на граАекитt

и

:за положението на общинскит-В приходи, като ив.'lагатъ

д-Влно

IIра.ЕИJ.I:Е:И:Е-С.'"Ъ

съставятъ

кмету всiши три м'hсеца отчетна в-Вдомость (обр. .м 14)

Г.'lавниятъ

за ечеТОВОАСТВОТО

VI.

" отчети, които общинскитt бирници
прtАставятъ, и TtXHOTO провtрявание.

Варненското Градско Общинско Управ.'Iение съоб·
щава, че на 7 и. м. Ыартъ краи гр. Аомъ, б.'IИВО до
:сожяната фабри~а на Петковъ, Пав.,овъ & C-ie, се на·
м-Врили

ва

ВtАоmоети

5007

гр. Варна, ~7 Апридъ

11

отчетъ

ОПf'рациит'h

1~

и ония

тр-Вбва

да

пр'.hстаВo'Iява

от

по прихода 1I расхода пр-Взъ пър

м-Всеца отъ истеI~дОТО бюджетно упражнение
ва

С1\\-Втка на сжщото упражнение пр'hs'Ь до

пълнителнит'h м'hсеци отъ годината, която иде сд-Връ

сравнява :снигит-В помежду имъ и приходо-расходнит-В

оная, за :СОЯТО е бюджетътъ. така щото, :сато се съе·
еднит-В съ другит'я и cpaBBЫiTЪ съ прiщви
девит-В въ бюджета и съ особни постаНОВo"lения суми,
да прiщстав.'Iяватъ: 1) останж.'JИТ-В :за прибирание суми,
и 2) свободнит-В кредити. За усилванията на креди
тит-В по - р:\знит-В параграфи ивъ параграфа на запа

документи съ т'.hхъ; да ди показаната въ I:НИГИТ-В на

зения

личность

над.,ежната графа на отчета.

(Прод-uжеIUI6

Чч.

отъ брой

15).

динятъ

Ревизионната комисия пр-Вг.,ежда: да ли

48.

редовно сж :записани по книгит'h всич:сит-В постжпили
и

иврасходвани

се

дд-Вжнпт-В

на~ШР1t

видове

депозити се

М

пр'hзъ

пстекoI,ИЯ

м-Всецъ, :сата

r;ъ ь:асата на бирника и въ на·

монети,

нампратъ ы\

и

да

.'IИ

на

3а ревултата отъ ревивията се съставя а:стъ (обр.

3а6rълnжkа: Ревпзпонната

те,,1НО

ревивия

монетаРЬ1"Ъ,

На..'lочностьта,
имъ,

на

се

J!:QЯТО

ваписва

25, 26

и

касовата

30).

нъ

остане

и

ПРUК,,1ючва оконча

квитанционната

сл-Вдъ

книги.

при:слючв!\нието

оня ва сл-Вдующата

година (чл.

се

вапазения

гитi>

правЫiТЪ

отъ

се

заб'hл-Вжки ВЪ

1. Когато отъ кредита по параграфа
въ

графата

се

овначава само ОС-l'а

него.

3а6rЬЛlьжка.
отчетъ

нужднит'h

фондъ има усилвания ва ония по дру

параграфи,

ТЪRЪТЪ

в:омисия. която ИрОИR

:31 Декември,

фондъ

3а6tЬЛ1ЬЖКf,l.

неповърнжтит-В

лице.

13); въ които се пвдага всичко подробно.

вежда

'LJI.

суми

2. Едивъ ек:зеМШIЯрЪ отъ Г,,1авния

оспраща,

по

реда,

на

учреждението,

:соето

е утвърДНoIIО бюджета, и третиятъ еlCземпляръ остава
ВЪ архивата на общинското управ.lение.
Чл. 55. Въ главния отчетъ тр-Вбва да се пока

жжтъ:

1) И8.'1ИШЪ:СЪТЪ

отъ минжлото бюджетно упраж-

Бр.

•

16.

вение (ако има такъвъ); 2) остаткитъ отъ са;.щото
(ако ииа такива), постжпили въ ПРОДЪ.'1жение на това,
ва Еоето е отчетътъ, и

въ

упражнение

началото

"ИСИЧICО", а

на

се

показватъ,

приходната

му

инлишъкътъ ва

упражвение-въ края

спадна;.тъ

на

дити,
шени

едно слъдъ друго,

.·1Ишни,

чаеть, въ сж

щата графа, ва уравнение.

Чл. 56. Заедно
СЖ остаю'l>ЛИ

ва

жетното упражнение,

C.'Ii>AHOTO,

така

.N9 16)

прибирание,
и

за недоборитi>.

и

бюд

пръдшествувавшитi>

ли

отъ

те.-tнитi>

му

относите.'1НО

бюджета

приходи 11 расходи,

в) по единъ прi>писъ

щия, относите.'1НО

Ако

инъ параграфа

параграфи

нi>кои дребни

на C,'I>-

раВffОСКИ

или усилвание в:ре

отъ онви по параграфа

фондъ, ако подобно нъщо е става.;и (чл.
чл. 92 и 93 отъ Закона на градскитъ общини);
нкта

редовво

водени

и

ПрUК.1ючени.

отъ про

не

ПроВЪрЬn.Тъ отчета и не се прои,ше

комисии се ПОСТiYiпва съгласно

'1.'1. 59

отъ

настuящия правu.1НИКЪ, а за Върховната Оиi>тна Па
,,"!ата l\1инистрътъ Шl Вжтр-Вшаuт-h Работи съобщава
на Народното Събрание за над.лежно распореждание.
Чл. 62. Окржжната постоянна В:ОllIПСШI ИДИ Вър
ховната Сиътна Палата раЗГol'1ежда и се произнася, да

на напавения

г) единъ екзеМП.1ЯрЪ отъ

тъ

ПОСТОЯНЕН!

ако тав:ива е имало;

на непрi>двиденитi>

дититi> по равнитъ

и

в:она ва градскитъ общиаи срокъ, СПрЪ110 ОlCр;ii;в:витi>

И допълни

отъ постан<:!вленията

исuлащзние

точно

са;.тъ върху веро въ оиръд-Вленuя отъ tI.1. 112 ва За

б) по единъ прi>писъ ()тъ постановленията на об·
съвi>тъ,

пр1>гдежда счеТОВОДНIlТ-В книги, ва да види да

са;.

утвърдения бюджетъ и

обяснителната къмъ него таблица:
щиаския

.ш приходит'i> сж прави.'1НО вна

Bъp~aTa си въ пuстановление (обр . .м 20).
Ч.i1. 61. Окра;.жнитi> постоянни комисии и В ьр
ховната Смътка Па.1ата се ПРОИ8насятъ върху г..tавния
отчетъ съ постановление (обр. 1\:0 21).

57. Главниятъ отчетъ се придружава още
пр1шисъ

да

-

Общинскиятъ съвътъ И8.1ага реэудтата

отъ:

а) единъ

документи,

и

4.

го. При

тая въдомость се прилага списъкъ (обр. М 17) ва ония
отъ тъхъ, които се считат ъ вече ва неприбираеми

(чл. 11).
Чл.

обявленията

сяни,

както отъ бюджета на т,ша 110-

отъ

расходооправдатеднит'i>

ва да види да ли сж редовни и над.'1~ЖНО обгербовани,

които

слi>дъ сключвание

в:ре

ръшава да се 8а~рпЫiТЪ;

пров-Врява

3.

съ главния отчетъ се прi>дставя

подробна вi>домость (обр.

съ особни постаНОВ.'1еНШl

за A:t види да ,,'1и тия послъднитъ сж пр'i>ви
или оставатъ свободни части отъ тъхъ И, въ

послъдния С.'1учаП,
би.1О че работитi> са;. иввършени,
но СУ1l1ит1> неотпусна;.ТIf,
БП.'10 че сж се ок:ав:ыи ив·

часть, въ графата

с.лi>дующето бюджетно

расходната му

11,

ИСП.'1атенитЪ СУl\1И съ ония на равръ

шенитi> въ бюджета 11

бюд

3

по партидит':h на Д,;'1ъжницитъ (Ч.1. чл.

51 n 56);
2. сравнява

3) ивлишыстъ,' който би оста

НЖ.'1ъ ва слi>дующето бюджетно упражнение.
ив.лишыстъъ и остаТICитi> отъ мина;.лото
жетно

Стр.

"ВарпенCI~ИЙ Общипский Въстпикъ"

.'1И бюджетътъ е
а) вс-Вки приходъ

ва ревивията при

прави.'1НО

ИСПЪ~1ненъ, т. е. да ли:

па •• оженъ

е иввършенъ

да ди веъв:и приходъ и веъки расходъ

наконно

и

се оправдава

ре

постановлението

по

СК,,'Iючванието на бюджетното упражнение (ЧЛ. 50);
д) расходооправдателнитi> документи, придружени
съ описъ (обр. N 18) ва всi>ки параграфъ;
е) приходнитъ обявления вашити въ връвки ва
всiн~и :мъсецъ отдЪ.1НО. и
ж) всичкитъ ПРИКЛЮ'Iени С'Iетоводни книги, отна
сящи се до бюджета, ва които е главниятъ отчетъ.

Падата

тове книжа, ДОКУllfенти и ав:тове се прiдставятъ при

нието,

дружени отъ списъка (обр. ом 19).
Чл. 58. Ако отчетътъ се пр1>дставя не отъ самия
6ирникъ, а отъ неговия ва:мi>стникъ, ПОСoI'1i>днилтъ
тр'Вбва да uръдстави ПЪЛ!:If>l\IОЩНО отъ бирника, ВЪ'3Ъ

на недово."IНИЯ, и то IЖ. прi>праща по принаддежность,

на

В:ООТО

се провърява отъ Вър

Глобllт-Е се събиратъ съг.щсно чл. 17 отъ на

стоящия

Ч.-t.

правилникъ.

60.

За провi>рявание Г.'lавния отчетъ общин

СICиятъ съвътъ постжпва послi>дующия: начинъ:

и

1. сравнява сумитi> на прi>Дt.lид,енитi> въ бюджета
особнит':h постаНОВ,,'1ения приходи съ ония, които е

тр':hбвало да проивлi>8iYiТЪ
и

др.

актове,

Шитъ

да

суми,

еа

слъдъ което пъкъ сравнява под.лежав,

постжпЫiТЪ
да

отъ окончатеднитъ окдади

види

да

съ дЪПствите.лно ПОСТЖПИ.i1итi>
.ли

се

уравняватъ

или

остава

пi>що на прибирание недuборъ) и ако има суми ва при
бирание раеглежда по кои ПрИЧИНИ ТЪ с:ь. остана;..'lИ
неприбрани, та ако има нъв:ои, които заслужватъ да
бждiYiТЪ опростени, поради в:рай:на несъстоятеJ1НОСТЬ
или дру;ги причини, р':hшава да се опростЫ>.тъ и да се

въ

Върховния

Rасационенъ

Касационната жа.'1ба се

Са->дъ (чд.

което

е

ивда.l0

подава чрi>зъ учръжде

постаНОВJението върху отчета

ваедно съ отчета и прпдружающитъ го книжа, доку
менти

п

др.

С.'1i>дъ като 13ърховната Смътна Па.'1ата и,ли Вър
ховниятъ RасаЦII0ненъ С,nдъ се произнесе върху ка
сационната ~ка.'Iба, ~Т(lетътъ и при •• ожеuилта му се
повръщатъ

п(j

прпнаД.'1ежность.

ГДА13А "'Н.

За ценза на бирницитt,

,

контрольора и секретаритt

rlрИ общинскитt

управления.

Ч.'1.

64. Бирницитъ. IcaKTo и в:онтро•• ьора при сто

личното

общuнс~о управдение, трi>бва да прпте~каватъ

ако отчетътъ се провърява отъ ов:ржжната постоянна

питъ Работи, ако отчетътъ
ховната Смътна Палата.

И~'1И

стаНОВJеНИето върху отчета му.

цата и КОНТРО.1ьора) не ПРlздстави Гol1аВ!IИЯТЪ отчетъ
въ оuръд-F;ления отъ iщв:она сров:ъ, Г.'lобяпа се ва пъ

на Ва;.трi>ш

отъ

116 отъ 3акона за градскитъ общини) касационната
си жа.1ба, придружена съ ПО.'1учения пръписъ отъ по

тои испъдаяrщ ДЛЪЖffОСТЬТя, му.

ICОМlIсиi>, или съ приказъ отъ :Министра

Недоводниятъ

63.

провърв:ата на отчеТ;1 му пnдава въ Върховната Омътна

Сжщото праВИ.'10 се n РИ.1аг<t II в:онтрольuру при
СТО.'1ИЧНОТО общинско управление.
Чл. 59. Въ случаи, че бирншсътъ (а въ Стоди

ПО.'1за на общинсв:ата в:аса, съ прика8Ъ отъ o~p управитеJIЬ, съ 1 О - 1 ОО лева ва всi>ки шшинжлъ r,li>сеn;ъ,

напъ.1НО.

Ч.'1.

3аБJlJЛ1Ь:JIC1Ш. Всичкитъ ивброени въ ГОрВИТЪ пунк·

основание

u

довно

нуждното
както

ва Д.'1ъжностьта

си обра,юнание и uракти~а,

c••i>Ana:

1. въ общини съ насе.1ение до 10000 души вклю
чите.'1НО, бираикътъ трi>бва да притежава поне три
к •• асно образовение и да е прЪв:ара.'1Ъ
на съотвът
ствующа държавна иди общинска С.'1ужба наи-мадко
2

годuни;

2. ltъ общини СЪ Баседение до 2500(} души Вl':.1ю
чпте.1НО - поне пеТОК.1аСllО образование Il сжщо иаii
:малко 2 годишна С.'1ужба, и

3. въ общини съ повече насе.'1ение-поне сръдно
образование и сжщо наИ·ма.'1[~О 2 годишна С.'1ужба,
Чл.
ЕЪТЪ

65. Ако

завари

на

нъкое отъ лицата, които праВИ.1НII

ддъжность,

не притежава изцс~уемото

обраеование, а има съотвътствующа държавва И.'1и
общинска сдужба повече отъ 2 годuни, то JCоже да
остана наД.'1ъжностьта си, ако ва вс1;в:а обрааовате.1на

Стр.

година има 2 служебни годили. Въ противенъ С,,1учай,
ванимающето

бирническа

Д,,1ъжность

лице е длъжно

да издържи испитъ пр1>дъ оео6ната ва тове КО:lIИСИЯ,

споредъ програМ<iта ва каНАидати ва държавни бир
ници, допълнена отъ Министерството на ВжтР1>шнит1>
Работи, KOol1KoToce сасае до градско-общинското сче
товодство 11 общинската органивация въобще.
3а61ЬЛ'rь:J/сха. :Които отъ досегашнит1> бирници при
тежава

с нид1>телство,

теленъ

испитъ

се

отъ

материята,

се

подлага

часть

на

ва

ва

че

е

издържа,,1Ъ

удовлетвори

66.

.Ni 23),

(обр .

листъ (обр .

16.

а прiщъ вс-!,ка пр1>писка-само Bar~'IaBeH'!.

.Ni 24).

Чл. 74. :Книжа, соито по малобройностьта си не
мсгжтъ да съставятъ особеввп пр..вписки, пришиват'!.
се въ A1>oI'IOTO, къмъ което се отна~ятъ безъ подраз.
д-Бление на пр1>писки.
Ч,,1. 75. Що:мъ една пр1>писка се вавърши, тя се

пришива къмъ съотв1>тствующето д1>ло.
Ч.1. 76. Въ края на годината всички дъла, про

държавенъ бирникъ, освобождава

номерувани, пронизани и

по

ницит'h И други сниги, които не се ПРОДЪ..1жаватъ за

която

такъвъ

е

са?ю

издържалъ

върху

испитъ,

и

АОllъднителната

програмата.

Чл.

Бр.

"Варнененссий ОБЩВИСJ:ИЙ В~lютникъ"

4.

Заявленията ва държание испитъ

се по

с.т:hдvющата година,

подпечатани, а СЖЩО и днев

се внасятъ въ архивата, а отъ

нова·година се вавеЖАатъ нови дневници и д-Б..1а.
Чл 77, Ако пр'hписката по н1>кое д'hло не е

до

даватъ въ Министерството на В&.трЪш. Работи, което
назначава датата и м-Встото на иепита и съобщава

вършена, тя се оставя и за сл1>дующит1> години, до
гдъто се довърши, па тогава се пришива в:ъмъ дълото

за

отъ ова я година, пр1>въ която е свършена.

това

проситеol1Ю.

Ч.:l.

67.

Испитателнит1> комисии

Ч •.,.

се назначаватъ

Въ

78.

вс1>ка

общинска канце..1ария се дър

.;n 25)

съ респективвит1>министри. Тои назначава и единъ св<.'и

жжтъ описи на д1>oI1ата (обр .
година. Описит'i; ва единъ

деol1егатъ-чиноввикъ отъ министерството му, които ще

наи-малко обравуватъ една книга.

отъ

"Министра

на Вжтр-Бшвитъ Работи, въ съгласие

Ч..1.

ПРЪАс-БАатеol1ствува комисиит-Б.

Ч~l.

68.

Цеввътъ на

секретарит1> е едвакъвъ съ

Д1>oI1ата

79.

отд-Влно за вс1>ка
перио.дъ отъ 1 О години

въ архивата се Ш\3Ы>.ТЪ отъ ар

хИ:варь-регистратора, които държи б1>л-Вжки, кому кои

онзи на бllрвицит-k (чл. 64).
Ако нъкое отъ J1ицата, които правилникътъ за

книжа дав!), и Сol1'hди за връщавието вмъ.

вари

Kl\leTa,

на

длъжность, не притежава ивискуемото обра·

зование,

а

има

съотв'hтствующа

3аб'JbЛ1ЬЖ1ia. Давание пр1>lIИСКИ се разр1>шава отъ

а въ гол-Б!lfИТ'h общини-и отъ секретаря.
Ч~1. 80. Всички подучавани въ общинското управ

държавна И~1И об

щинска служба повече отъ

2 години. то може да оетане
на д,,{ъжвостьта си, ако ва вс1>ка обравоватеol1на година

~'lение

има

който отбъ~'hзва върху т-Вхъ датата на приеманието,

2 сдужебви години; въ противенъ Сol1учаи, то се

УВО.lнява.

Чл.
И..1И

поставя

69.

При наsначавание бирникъ, контродьоръ

секретарь

въ

градско-общинскит'h упраВoI'lения,

и ги

пр1>дпочита

се онзи, които има повече такива.

('1011. 106

отъ Закона на градскит'В

до

бюджетитi>

на

които въздиsатъ

50000 лева включително-5000 oI1ева;

2.

лева ВКoIlючитеol1ll0--10000 лева;

iЭ. въ uбщини, бlOдже'l'итi> на които възливатъ
,ца БООООО лепа ВК.lючитеol'Шо-20UОО oI1ева;
4. въ общ[ши, бюджетитi> на които Бъзлизатъ .ца

1000000

,,1ева ВК;Iючитевно-30000 oI1ева;

5. нъ uбщини, бюджеТI1Тt. ни които надминува'гъ
10иооои .1еня,--:!IIООU лева, и
f>. пъ Сто.lпчпата общива-80000 лева, равд'hлеви
между Gирниrса

11

контродьора,

ския СЪ в1>тъ , утвърдено отъ
трtшвитt Работи.

ГЛАВА

по р1>шевие на общин

.министерството на Ва.

ред,ъ пр"hдмета, по l<:ОИТО се отвасятъ, в:ато се внимава,
щото юшжата нъ едuз П!.J'huиска, входящи и ИtJХОДЯЩИ,
по

Хрiщологичесв:и редъ, сакто еж

върв1>J1И,

Чл. 72. Една или

H':hKOol1KO

пр1>писси отъ едво

Гол-Вмит-R .цi>ла се равдi>J1ЯТЪ на

от'!.

ва

записвание

въ

испраща н..вкаква

се

първата

страница

Н, BOUHUX061l.

на

писмото:

"оаначе

ijyMa получихъ" . Сл'hдъ това поставя да
подписва.

81.

Регистраторъ-архиварьтъ записва въ КНИ

приеманието,

книжа

датата

мо, учр"hждението

и.-ш

и

поредния номеръ, Аатата
номера

на

подученото

лицето, KQeTO

пис

го испраща, и

съдържанието на писмото вкратц1>.

Върху записаното писмо поставя поредния вхоДящъ.
ном1>ръ ва дневника и прилага при ПИСJIЮТО, на справ

ка, каквито книжа
реВОollюцията на

би се упоменувади въ него и въ

кмета,

на

ка на отд-БoIlениеrо ~чл.

секретаря иди

на

начални

120 отъ Закова ва градскит':h

общиви).

Чл.
книжа се

82. 3аписанит-В съгласно пр-Бдходния ч~енъ
пр1>даватъ

секретарю, или

надлежното отд1>ление (чд.

нача,,{нику

на

l:Ю. отъ ЗаЕона ва град

СЕИТ'll общини), аЕО има такъвъ; тои или натоваренотО'
отъ него лице съставя въ наи-неПРОДЪol1жително
Аа се

"мъ,

Bp-h-

ако такъвъ се изисква, или отб1>л1>ж

ПрИШИЫ>.ТЪ

къмъ

надлежвото

A'h,,10,

и ги

на регистраторъ-архинари.

3а6tЪЛnЖl,а. Черновситi>

(оргивалит:h) на исходи

щит-В писма, теol1еграмми,
в1>доиости и пр. се съста
вятъ на особви листове ва вс1>ки пр1>дметъ. Т1> тр1>бва.
да сж написани

чисто,

ясно п безъ много попранв:и.

Чл. 83. Нито едно писмо не може да се пришие
въ прiшиската ИJ1И д-nлото, пр1>ди секретарьтъ или.
надл-hжниятъ ва1Jа.'IНПКЪ на отд':h,,1ението да е поста
ВИ.1Ъ върху него ваб':h.:х-nжка: "къмъ д'h.~ото".

(С.'l1>два).

1Jастп.

Чл. 73. Пр-Вдъ BC'hKO ДоВJ10 има sаглавевъ листъ
)i 2~), валiшевъ връзъ пр1>Аната корица, и описъ

.печатница на Хр

B~HI

или секретарь,

пров1>рява сумата и, ако Ы>. на

роденъ характеръ обраsуватъ д':hло.

обр.

в:мета

съдържанието революция

регистратурата

гата ва вхоДящит1>

пр1>дава

Чд. 71. Всичкитi> книжа въ санцедарията на об

нареждатъ

и

Чл.

ва.,

IX.

щивското управление се групиратъ ВЪ пр'hписки, спо

се

на

ме отговора

За AtJlOBOACTBOTO въ градсиитt общински управлении.

да

деСlIО

тата

въ общини, бюджетит1> ва l<:ОИТО ВЪ3.1иватъ до

100000

въ

споредъ

получательтъ

вата тукъ

на

общини,

отъ

За61Ь/llЬ:JICха. Ако при пакета се

гаранцит1>, l<:ОИТО бирни

uбщини), е тзкъвъ:

1, въ

нуждната

npi>AaBa

сума,
отъ

3а гаранциитt на бирницитt и контрольора.
цит'h пр1>дставятъ

распечатватъ

м-Ври точно спогедъ съпроводителното писмо, ваб1>л1>зва

ГЛАВА У'Ш.

Чol1. 70. РаЗJlItрътъ на

се

книгата за входящит1> писма.

ако има кандитати съ нееднакво обраЗ0вание и прак
тика,

книжа

УПЪ.1НОJllощениятъ отъ него помощникъ

~.

~
•
..

Ваоава l1арн.ен. 1'раdско-О6щ. Уnрамение

