]'ОДИ!l;l

ХIП.

IIЗ.1IЩ

===

IIJhТlI ВЪ )ltl'IЩ,\,

'1'1'11

ОБПЮJ)ВСНIIО на

Цtна

I ~H)()

10, 20

ва вhr.ТИtiИJ

IIIlC~I:\, CT:lTIIII

3;1 годин

3(j обн~.1ения
Н:! IJ"'РВ:\

Отдtflенъ брой

sa

"
"

(;!,

Оlбllванисто

Прtsпие"

ваНIlСГО

ГРАДСНО

Щ'II'II.II

11:'1111

111" '~ за

У IIf'аВдС/llIU в 1. Bapll:!

е

i

"')')') I
.I.)-.)-J.

)!нtll

в'tСТIIПI;а СС lIf'аща ,Щ l'р:! Н'I:',-U';,JЩIJI'!:О I О

'шс.]а.

30

11

,.

l'

на

2

се

ii.lj,Ц

(

i

.~

д:'

.1,;
"

страшщ:!

,)

втора

етраlllllЩ

~

трета

JI

ен)Т

(JTl'atlllllll

'I(JТВI,РТ:\

lIa тан lJOHIIlIlIOCIJ, състоп нъ наТРОlJIа
lIIеl'JЩ 1..:<1:111.1111 11.111 II'Ш hjllНВ111l1lето

КУUIIЧ.

на

ОБЩИНСНО

УПРАВЛЕНИЕ

До

.JW 13802

f осuодина ПрОhУ-

рора ири Софийснuй Онр.

:! Дснс.пврuЙ 1900 zодшш

G кvбllЧ. мстра ЗСlII.'IСН80 раБO'lа.
1l1~O('JfHЪ :IJщата, КОII/О до 1I0MellllTllii сро"ъ нс 0,611lni.1l. lI,и'ната ('Н 1I0ВННОСТЬ, СЪГ.'lасно IIIIC:lIIITO на г. BilpиеJJСl\llii IlачалНIЩ 1.- ii н;оюшсръ ПU.lЪ .A!i 1 2l отъ 9 '[01'0,
ЩU

сс

СЬСlllВ.1яватъ

аюоuс

за

по

Hi1Ta'l'blIlHU IICI'0110 pat:-

1I0)lt,;(;:oдallllc.

Сждъ.

г. В А РНА

1\Лlе1Ъ: Н. Ранковъ

С R/lетарь: П. В. Петрановъ
Въ 6роа 254 01Ъ 29 Ное;ннрпп н. год, на надавас
мий C\j вь Сго.1ицата в1;стнш~ъ "Новъ-в1>к1."
ВЬ ОТД·!;.1<1

ХрОНlIка въ знграфllлетu
ВIIСТЪ"

се расправя

,,:{зщо

сгана Ранконъ

че' въ пов1,рсното
Jf

з t

nБЩПНЗрИl1> и

П:Iатежна

0'1'1.

н1i1щfi

JW 108;-$

З<tDов1>дь

истеглени

611.111

на
общ,

отъ

01'1.

касса

платежни запов1>ДII
че

НuеЛlВjJИIi н.

15

(;00

ПРO'lокuла, съставснъ за 'ПРIfСlшtЮГС10"l\fУ: и

общината,

Ч.1енове

на ли-

наУIJII:IИ, ч~

llРднага

KaT<I,

вз1>_ll1

отъ общината и

правите.1СТВОТО си

М'l;~JlШ

да (}('JlНБЯIЪ

че пр1;зъ

нuща ОЩt)

приготвеН;t аа :ншt 11 ГИ разнеСЛl1

било дало остнв

каквото

н:ша;Щ.111

MOri\',T"
дървата,

'10 кЛ\щята си.

.

llОRсже и ДВ1>т1; тип ан '·рефll.lета сж ЮlеВ~ТНИЧССКII
п каго такива наказуеми по

на основанис '1.1.

чя.

3О оТЪ ааконlt :щ псчата,

36 отъ сltациii аа/юнъ, ВИ

МО.1IЖ, {'-'нс

Прокуроре за lJодвtЖ.щниетu 1l0ДЪ УГ.1аuна oтrOB0I'H()~lI>
рt'дактора на l\азаНИll ntСIНИКЪ г. И:шя l\f~lларопъ, .,
З,} провtрянаJ.fие Д'hПСТRlIтелностьта на означ('НlНl по
гор1>

ПJ.JOТОКО.ll.,· ако сгане

начениrt

по

гор1>

Лllца

нужда,

да се раСПlIтатъ

ЧерuенаJLОSЪ

и Д

03-

l't.JОрГIIСВЪ

KaKro и Н. ИУI·афовъ. IJрилагамь единъ екземпляръ 0'1'1.
казаниИ

вtсrникъ

(подписали) Кметъ: Носта Ранковъ
и Секретарь: П. В. Петрановъ

ВАРНЕНСКО ГРАД

ДО ГQСПО;f,ИНi1 ()rapo- Загорския t)/Ю.ШUСfшii H:1t::a.1НОКЪ.

На .;W 10915. 131. отгонор Ь на заПlIтва"uего 1111 AlIl'ei>ЦlIята 111 съоБШcluа, l' н" t{ача;шши, че СЪ1'''III'1; Р\lГ<iqи
1'1; , ДИВi[f1> кози
Н. др. таlшна,

ДО

IIоканвамъ всички г г. граждани, на 8ъзрасть .отъ 20
ГОД. жители оть 1 11 и 111 у·ци на града, да по

55

бързатъ п отбиятъ непрtменно до 23 ТОГО, дО като BptMero
ПОЗ80лява, окржжната СИ пжтна ПОВИ80СТЬ за 1891 год
на шосето ЕВКСИJlоградъ -

Варна,

ва работа или пспратятъ работници.

като се явятъ сами

Пl'uтежаLЩ;1I1

Н'!НЮIl

П~'ИЦII

.10В;J.ЖIIIIСКИ

:IIЩн. ВЬ 1101I1>рСllат 1 ВII OKO.111:t. не

тр1>бва да се (,р,))! I"b 11

llПИСIЩ'1 Ъ

/!'Io

!:аJlтат:1.

оуква Ж.,

тъП като

Tt н1шатъ значение въ СГllllанегвенно отноше
Нllе•.-\ Tal;:a IНljJlltIiilllп1> .,фIlIlЪ TaYI,.1ap ", 11.111 ощс нарс
чеНII" IfJJ;щi\СКII /ЩI'tНJIIШ (ТОI,ач:аl), Ci!MO 1\0 ссб'l; Сlf се
ра;jбlfра, 'le ще 'l'l"MBa д.~ се lIШIСНiНЪ НЪ Iщрщта зае;~IIО
съ дl'УГIfI'1> Вlli~OBC 1,()Jt()IJI"'I.
Ще раеПUрСДIIТi,),
бавнu да. се СЪОUЩII

l'-нс Н Iча:JIIlfКU, наСТОJIЩСIО HC:I1~

Н,

lIClf'lKII

()UЩIIНСКIf "МСТ()ВС ВЪ ОКи

лин ё:\

1311 II тъ съгласнu о!Ч'lt\ЖIIOТU ва ..1IflJСRЦШIТа ДО
L'. 1'. окржжнliТ't унраI3ИТС.1И отъ 1 О .иЙ T01'O IlОДЪ
.JVj ;,,:)65, да ПРIlГОТШIТЪ по еДIfНЪ прtПIIСЪ 01''1. него аа

BCtKofi П"1>БРОllте,,ь въ оБЩUНlfтt имъ.
( Поди.) Директорь: В. Дюстабановь

и

Секретарь:

Имаретекн.

НареА6и
эа

zp. Варuа, 9 ДеКС.lt6рllЙ 1900 еод

КaJШIlГО

дружества 11 Чd.СfIJlI

ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

14172

11 Д".
подоБНII, K<ti>TO и П ГИЦlIтt:
фазани,
r
~

К<iЛИII)t)РНIIПСКII п.v.ТIIlt\д.v.цu, пауни, l'аЯНII'I~, ПОllНlI

ОБЯВЛЕНИЕ
.м

5 OG

\ ОфШI :!5-ип 110el\lBpllii 1 ОО

011.

(..~
,,'
берзлната партия, които CJ нззоваВG\ТЪ СЪ епи гета ,..СОIII\ll,

ЩОМЪ се

.М

защото

подписанъ

ВТОРО

lJЪР30

год"

сл1>дующето, послt тона аНТjJсфиле . ПИfllатъ ни 0'1'1. Варна"
служащи г1> въ

.АДJlJJIJlIСТРАТИВlIО

съ

иo~1. .АШ r. Р..Бояджнен'lт, д;}ItlflКШШ Г. Черuенакuвъ и
надзир. на чистотата Д. I 'еОрГII"ВЪ бll.1'l, Ф3ЛШИllЪ; а въ
съобщава, че

11 А С Т А Т 11 С Т III{ r\ Т Л.

лспа за 1~UIJU кн:JOГр,

(l'lшо, бсзъ 06аче да 6ило ПО.1УЧitна но това С'ВНО,

се

д 11 Р Е К Ц lиI

мсне управленис

се състаВ.lявали фiiЛIIIИl:НI протЬко.111
об )гатяванистu

II ptllllC Ь

Иванчо

пр'IsБРОRвание на насе~'Iение'r'О, сградиТ''Is и до
маШНИR доБИТ'ЪЕЪ ВЪ ЕНRжес'l"ВО Бъ.'IгаПИR
на 31 Д6Еември 1900 година.

Общи нареАби.

§ 1. l:ъг.1аСПО Ha~Olia \Щ общото прtбр /ЯЩШllе
на насе.'lсниеl'f', ('rpaA"Ti> и д()щНПВШI доб"t'ък'Ь ВЪ
L) h.lrapt=I~UTO l~liяжеСТЛI), на 31 ДI'I~еШ!I)II 19 "О г. ще

Стр.

се извърши пр-ВбрОЯВRниена ц-Влото наседение, а едно

врiИ.lенно съ това пр-Вб}Jояваниена сградит-В и добитъwа
е 2. Пр-Вброяванието ще се иавърши отъ Общив
скит-В Управления съ

помощьта на

нуждното

ЧИС.'10

пр-Вброит('ли и точно споредъ наСТ'JЯЩИТ-В Н:1рсщби.
При иаВЪРШВf\нието на тая работа ОJЩИIIСКИТ-В управ·
.ления

сж

Брой

RарНРНСIШ Общинскии В-Встникъ

2.

подъ

Пр!JМИЯ

надворъ

на

административно·

пр-Вброитедна

комисия,

33-34.

lcaTo вземе пр-Вдъ

видъ със

тавътъ на 06щивит-В въ ОR:олията, хараЕтера на м-Вст·
ностьта· и l-'астоявиетu на васеленит-В
друго,

Рtlспр-Вд-Вля,

се помена

нъвъ

OCHOBtl

въ прi>дидущия

M"hcTa

едно отъ

на списъка,

ва които

bc-ВЕа община 81

§,

nрlЬб

рошnеЛUll у'юсmыр" като Г.HJДa, щото вс-Вки учас'!'ЪКЪ
да обема отъ 35 ДО 70 кжщи .
Тамь,

§ 10.

полипеискит-В ВJ.lасти, а т-Ваи ПОС.'1-Вднит-В еж Д.'Iъжни

гд-Вто има го.'.l-вми

вдания и хоте.'1И,

да укязщтъ нуждяата помощь и съд-Виствие на Об

въ R:ОИТО обикновенно се намиратъ много хора, както

щинскит-В Управления. Висшия контр()лъ и

е въ н-Вкои отъ по·гол-Вмит-В градове, иди тамъ, г.1,-вто

ра,ковод

ство ва работата по пр-Вбояванието пр-Вдлежи на Ди

кжщиг-В сж распр,у,снати ня. много иди

MaJ.lICO

рекцията ва Статистиката.
§ 3. Всички св-Вд-Вния по пр-Вброявавието

растояния

нъ

събержтъ ('амо

върху в\рочно приготвенит-В

ще се
ва

тая

хали

една

отъ друга,

и КОJ.lиби,

както

участ·l.ЦИТ-В

напр.

може да

даJ.lечни

н-Вкои

и

отъ по-малко О'ГЪ 31) R:ЖЩИ. Така, че може да се слу·
ЧИ, щ')то Н-ВКО.1КО

отъ МilJ.lКИТ-В населени

м-Вста да със

ц-Вль отъ Дирекцията на СтаТИСТИR::tта Ф()РМУ.1ЯРИ
(карти), които тя CB<"l'BpiJMeHHo ще рас прати на Uб

таВ.lяватъ

щин~кит-В

т-В ще се разд-В.лЯ·l'Ъ по на Н-ВЕО.'1ЕО пр-Вброителни

Управления.

ма

се състоя тъ

единъ пр'hброите.lенъ

участъкъ, а ГUJ.l-Вми
уча

стъци.

Прtброявание

1.

на насеJlението.

§ 4. 3а пр-Вброявзниего ще с'З обрАзувать наи
късв) ДО l-й Нормврии 1900 год- въ вс-Вки (чtр,v.г ь по
една ОnjJл..JlCllа l1рnброumеЛ'Jlа }{ОJШllССUJl, а въ вс-Вка
околия п. една О"олиllсна l1рп,брошnелuа ЯОJИСIlЛ
Съставявието на

става

Окр.ъжваl'а llр-Вброит~ ..;на

по распор-Вждавие

на О!~р;t.жния

Той е неинъ пр1;дс-Вдате.1Ь, а з

Н~ОМИ('.IIя

Управитель

ЧJ.lенове ВJ.lизатъ: ПО

\

ед,инъ отъ членовет-В Ш\ O~p. Сьв-Втъ, пр-Вд('-Вдате.1Я
ва Oi\:p. С,у,дъ, УЧИ.'IIIщнит-В инспектори 11 Градския
Общ ]{uетъ въ чентра Hf\ ()Ер,у,га.

§ 5. ОSР(1зуванrtето на OC".'I. Пр-Вб. Комисия ставя,
по распuррждавuе на 0,~o.1. Началникъ. тои е неинъ
прtДС-ВДf\те.1Ь, а Ч.'!енове: Мuроьия Сждия, ОJЩИR<'К!tЯ
Еметъ в!. I~PHTpa на ОКОДlIята и нрговит-В ПОl\111Щ8ИЦИ.
а б 1> л 1> ж R а: 3а града СОФИЯ ще се състави отд1>лва
пр1>броителна RО~ШСПЛ подъ пр-Вдс1>дателството на СОФПllСRИЛ
ГрадоrачаЛНИI\Ъ. Длъжностит1> на h!lltJТaпо nръброяванието се

3

заематъ въ тая I\ОМПСШI отъ участовит1> полицейскн прпстави.

§ 6.
жжтъ

Онрл..JJClllliJllb и О/(ол. IJрпО. J{O.llllC1iU ее гри

§ 11. Едновр-Виенно СЪ опр-Вд-Вляванието на пр-В
броите.ншт-В учаСТЪЦ!l OR:O.1
пр-В6р. окмисия опр-В
Д-В.'lЯ ИЗМ!:JЖДУ

в-Вщи и
ВС-ВR:И

и

ОR:Оol'IIIЯТ<l.

като

НЗ ';натъ

СRорп~-Вмепно

1.1

на прtБРОЯВf\нието.

§ 7.

3а У.1-Всненне IШ рабогата

оБЩИН1IТ-В

[10 пr1;бронванието

ще б,у,джть разд-В.lfmи пп nРJbБРОlllllеЛUIl .уча·

C11lo1pl, за НС-ВI~И

един ь отъ R:OIIТO, ще

П~Ja по

ед,инъ

nРlъ6РОllmе.1Ь.

§ 8.

отъ

наСР.lено

cIIIft~ыf\

списъка обр

Nl'. 1 ,който

СЪГJJаСRО

§ 1О

осв1>нъ

IШЯТ:!
СТЪЦ'I,

испратевъ ва око.шИската
б,'Ьде прhдварите.1НО

ЩУВUрОlIте.lна КО \.II.1сия ,

допъ.1Ij{~НЪ,

като

СА

да

lШИШI;У;'ГЪ

К ьмъ н '!I.lерътъ на

в(·1; си кжща имената на домаКltНИТ-В

на всички

д"маК:ИI1СТН::l, КО.1КОТО ЖИВ-ВIЖТЪ въ

ОТД-В.1ни

бропт~ына 1~01lШСШI.
3:1е.1,НО сЪ 1'0311
ще пе прати

на .lпц~та,
ПIaТ ь

ВС-ВR:И общински

нача.'!НИКЪ

~оито топ намира 6ft
. .прьороите.1И
!. "
на

и

еДI1НЪ Сll11C'lЛ."6

способни да
въ

~!I.lетъ

"
оuщината

П8ВЪр-

lI!y.

въ

този СllIIСЪ~Ъ се.1С"О оuщинскит-В Юlетове ще ВПUШ,у,тъ
общ. писарь,

учите.шт-В,

священицит-В, UО!lIOЩНИЦИТ-В

нъ

б,,,-д,у,l'Ъ

село),

то въ

м-Всто,

но още

и

назва

пр-В6рОИТР.1НПЯ участъкъ.

на

ЧУНДИ

по два

п,у,ти

описани,

3а

1:Iiн;:ои

лиц'!

О 'в-Внъ

а други

участъцИ"
не би, нъ

11,<\

участъци

и по тозъ

И домаR:инства

да БN,Д,у,тъ

да ОСТ<.IНffiТЪ

Юl

СЪВСВlIIЪ

подобни

гр-Вшки

самит-В пр-ВброитеЛll и да се спо

по между си ония,

па които

3<1.
~.щ~_.

отъ пр-Вброителит-В дя.

изб-Вгв;\Нието

ВВПl\lавftТЪ

11,:1

опр-Вд-В.н~ни за

пр1>брОИТР.1НИ

и '(',у,щи

непрtброени.

пр-В6роителнит-В

точно

едни

стъци

год-Вм:о

ПО.1ИЦРИСЮtЯ участъкъ.

начинъ

тр-Вбml

И"lИ

ВЪ СIIИсъкft трtбна да б,У>де 0значено,

пр1;броите.1НUТ-В

уча

със-Вдничжт ь.

При ОПР-В.1,-В.1явftНltето числото на R:N>ЩИТ-В,

§ 13.

отъ които щ~ се СЪСТОЯТЪ пр1>броителвит-В учнстъци,

IСО!lшсията ще се Р,У>R:ОНОДИ отъ ДОПЪ.Iненит-В.Nj 1 спи"
Со 11 11, R:ОИТО

:\11>(:1'0

Н:J.редба,
Дf\

не

еж състаВf>НИ,

и ,Щ които

Kf\TO

I~ОИТ()
се

по единь

се обясни

ию\

1l!l13

с.1УЧII,

Mft.IICO

пр-Вдъ

нъ

щото

видъ

HCiJt:e t
едни

ДОl\lаКlIнства,

а

Щ1 ВС-ВКО

§ 8

въ

насе.lено.

отъ

настоящит-В

и ЧИС.'.lото

на домакин,

кlt.щ'1. та по тозъ НftЧИНЪ
участъци

други

да

се

отъ много

състоя гъ
повече

11,0-

lIl;нсинства.

§ 14.
списъкъ

на око.lиiiскпя

"
раоотата

ОR:О.'IIIПСRата пр-В

CJlllCoKo

ю-t пр-Вбрuите.'IЯ ще се обозначи

ва пр-В6роянанието,

ОТЪ

дир-В ощ ~ ВЪ П Ьр80ТО Iнс-Вдание ва

(гра.'!, ь

§ 12. 1'раницит-В

Нача.1НИКЪ,

пр"h;r,ставя по

l~ъ(·таВ.lява

~ЩIl-Т>ОСNi-, раад1>.lfШИ Ha~ J.lO.:lU-Ц~

Tpt6Ba 11,'1

ствата,

страна го

R:Оl\lисията

на наседеното

y.'lllr~.tT1>

I

У.1ИЦ 1 Iт1>. още и

К,\iщата п нап-късно 11,1) 15 ii ОкrОl\lВ;ЩИ ОSщ. JTflpaH."1рвие испращit таЮ1 Ql'ПЪ.1НРI1Ъ тоз 1 СШН'Ъ!СЪ на 0.~0.1.
който отъ своя

м-Всто

името

н

('ptiAl1Bf'TiJ,

отъ- Наред.

бит-В ва НУl\.lррираНII~ТО на еградит-В, трi>бва да б У,Д Р

С.lуqаЙ

ср-Вщу името

p·-tаУМ-ВВ:lТЪ

l-kВR:() 06ЩИНСIЩ ~T пра,,'!Рние пз '111[\ !l1-ВРЮ1. щото

ва

И.1И завяruето му, наседеБИТ-В l\I-Вста, отъ които се съ

Н.1-Ваатъвъ

стьта

кметове

етои up-В6роите.'IEIИЯ му учаСТЪR:Ъ и нумерата (първия
11 п()с.l-ВДНИЯ) на жи.lищата, R:ОИ1'0 има да пр-В6роява.
1~I'I"tTO прt6роителвия У<IaСТЪR:Ъ се състои отъ часть

;I,tJНЯ

и точнс.

общин

рааеца на наСТОЯЩI1Т-В наредби) и срi>щу името на вс-В
R:ИГ~ едного отъ прtброите.1ИТ-В ще обозна IИ 6ванието

съобра~шо съ ЮIСТОЯЩИТ-В Нарf'дбп ВСИ'/К't м-Врки нуждпи
ре lОвностьта

отъ

и по единъ' ttР1Ьброumель

за оnрnдlь.'leUll1ll1Ь 60 околията nРlьБРОll1JlеЛll (виж.1,Ъ 06-

за обезпечнание

ПРf1ви.1НUСТЬТП,

.'IИЦt

учаСТЪR:Ъ.

В ь тозъ

6['1 ПРRВИ.'.lНОТО ПрОИЗ'JРждание на пr-Вбр,'яванп,.>то

БЪ окр,у,га

tl

пр-Вдставенит-В

граМLJТНИ

Щ '1l\1Ъ

распр-Вд-h.lИ ОR:О.1ията на пр-Вброи

телни учаСТЪЦII, ОR:о.lUЙСlI:ата пр-Вбр

прi>дстав.'IЯВй. на

окра..жната llр-Вбр.

R:О\ШСИЯ веднага

R:ОМИСИЯ

съста·

l!енu:я оть нея въ тозъ с.lучаЙ CJlUCbltO llа nрlь6роumе

.1I1т/ь.

копто тя е опрi>д-Вди.lа Зf\

обясни въ

§ 11,

околията,

както се

съ обозачение 8ванпето И.'Ill заНЯТllе

то н t т-Взи пос.ТВДНИl'-В п съобщава тедеграфичес~и въ

СИ (3ЕО сж добр-В грамотни) и н-В~оп отъ uaii:.rpabloTнит-В се.lени. Въ списъ~а трЪбва да б,у';r,с 03Ha'JeHo
званието u заНЯТdето на .1Iщата, Отъ т-Взп пменно

Д'ЧJеrСЦIIята на Статистиката, че е испраТll.1R списъка

списъци око.шii:ската uр-В6ропте.lна КО~IИсия ще IJзбере

равп Н-ВII:ОИ ИЗ:II-Внения

и назнача 3\

пр-Вuроп re.'!ll

ВЪ вс-Вка община

щпт-В и наН-грамотни .1Шр, I-e,ЩГО се .I\:а38а 11 въ

§ 9.

Още

нъ първото си ЗflС-В.1,анис

НАН-ВЪ

§ 11.

ОR:о.1UПСI-eflта

въ Оll:р,у,ЖНf\та пр-I;бр.

§ 15.

О!Ср,'Ьжната

КОllШСИЯ.

прi>uр,
ВЪ

ко~шспя може

тия списъцп

да нап

относите.1НО

размi>рит-В H,t прi>броите.lНИТf. учаСТЪЦI1 II относите.'1
во с:ншт-В прi>броите.ш, a~o Нft~шра, че H-в~oa отъ

тъхъ не ще lIlОГ<'iiТЪ да 113ВЪРШз.тъ както

тр-Вбва ра-

Брой 3Я-34.

Срт.

ботата на прiброители и по тозъ

начинъ ОfCончате.l

но опрiдiлл прiброителнитi участъци и числото на

прiброителитi. Това окончателно распрiд1мение
рж.жната

прiброителна

комисия

трiбва

OfC-

да извърши

наи-късно до 20-и Деr~емврий и 6еднага слiдъ тона по
връща

списъцитi

въ

окол.

прiзБРОИТt'лна

коми('ия,

КОЯТО llезаоа61l0 съоБЩflВа на всiзки Iшетъ наПР:lненото
ва общината

му ра.спр1>д1ыение

стъци,

и и:uена'.га

както

Едноврiзменно съ
праща въ Дирекцията

на прt.броите.1НИ

на прiзброителитi:.

§

отъ Д."Iъжностьта

прt.броитt'.штiз

на

ОКО.'lия.

причина, И.'lИ пъкъ УМИШ.'lенно и отъ небрiзжность.

не извърши в-Врно

и точно" по реда установенъ въ
настоящптt наредби, БЪ:1.10жената му работа по прi.
броянанието, наЮl38а се (ЪГ.1асно '1.1. 14 uтъ Закона
311.

прt.БРОЯВf\нието,

окопчатеJIНО

отъ

съ ГJIоб1-\ до 1 Ы) .'1t'па. ОI1Р'вдiзJIена
окр,у,.ЖI:IИЯ

УПfJавите.1Ь

Лlt'lIl1t lIдрmll (БУКВII А, Б. В

1nU (i)yKBa Д) 11

ЖЪ.lта,

в-Внъ тiзхъ \Щ прiзбрОЯВНlIнето

общинското управле

ние, на да се даде на вс'lн~иго едного отъ тiзхъ:
единъ оmкриm75 ЛllСnZЬ,

по една llаnnа,

2)

3)

1)

по

по единъ

еквемпляръ О'IЪ настоящи'тi: наредби и 4) потрt.бното
за участъка
коне.

му количество прiзброителни карти и II.1И

13сичкитiз

доставени

тiзви КНИЖЯ дО това

Bpi:11e

Щ~ б,у,ДmТЪ

отъ

Дирекцията

на всiзко общ. управление

на С гатистиюtта чрiшъ околиИскитt. УПР;lh.lения.
Въ сжщото вр-Вме общ. управление вазнаЧfша и
по едно .1ице ва раЗ60дачо на' всiзки пр-Вброите.'1Ь при
обиколкит1> му нъ участъка. 3а раsводачъ се опрiзд-В
,,"IЯ лице,

което добр1> познава прt.Ciроите.1НИЯ участыIъъ

и живt.е

въ сжщия участъкъ.

Равводача е длъженъ да се

§ 17.

ПЪJIНО на ваповiздитъ

на

подчинява на

пр1>бр\)Пте.1Я If тои трiзбва

31. Tall"::1.

ху в,т;тр1нuнитi

отъ Закона ва

прiбfJояванието, могжтъ да .б&джтъ вvички държавни

(L'раждансfCU и военни), окржжни и

общински:

чинов~

ници И служащи, членовет1> отъ окр. и общ. съв1>ти,
учителитiз, свящснницит1> и нсичкит1> грамотни част

ни лица

(доктори, адво.кати, търговци и пр.), които
или писмен но поканени на тая цiль

бiYiД8iТЪ уство

селото,

вите.1Ь, които ВJIива за

'l'OBa

комисия.

въ

ОКР8iЖНИЯ упра

споравумение

съ ок

Такива прt.броитрли се вае

uтъ

граДСКI1Т'В

общини,

КОИТО

се намиратъ наи бливо до l\!t.CT3.Ta, които ще прiзбро
.яватъ.

§ 20.
отъ

Никои прiзброитель не може да

навначението си

за

такъвъ по

освоВнъ по бол-Всть, ва него или

семiзиството му,

никакви

сс откаж(~
причини,

з't н-Вкои членъ отъ

констатирана съ медицинско свидiз

телство, уДостовiряюще,че болiстьта, отъ КОЯТО стра

да опр-:Вд1>леното за прiзброитеJIЬ лице, не му повво
.лява да инвърши работата на прiброитель, или че
неговnто прпсжтствие при болния е пеобхоДпмо.

ири такива ('лучаи

§ 21.
да съобщи
K~TO

830

приложи

д1>телство,
едно

съ

книжята
къвъ

това писменно
ПрИ

заявлението

пр-ЬброитеJIЬТЪ трiбва
нъ
СI

общ.
и

упраВ.lение,

медицинсfCО

наи-късно до 29-и Декемвриi.i: nечерьта
това повръqа

въ

ПО ПfУ.hбрrннанието.

случа й незаба6НО

еви

31-\-

общинското управление

и

Общ. У праВ.'lение въ та

распорежда да се ВfiМt.ни

тови

прt.броитl-'.'1Ь Съ друго .лице.
3 а бъл ъ ж R а. Когато по нъ~raние на лъкарь, прtброите
ля не JlIоже да се снабди съ l\lедицинско свидtтелство, то той
подава въ общ. управление само едно заявление, а общ. кметъ

слъдъ като провъри истпнностьта на случая,

освободява

пръб

роителя п назначава на негово мъсто дру.гъ прЪброитель.

§ 22.

задiшенъ

окпжга,

на3Вi:\НIIЯТ::1.

участъкъ на

ва

КiYiщит1>

д()макинства

м-Вста

ОКО.'lИЯТf\,

и

L'рафи

общинат~,

на Уо/1ицит1>,

И.111

името,

града или

lIЪКЪ се.l::1.та,

ко·

IЩИТО спадатъ нъ llрtброите."IНИЯ:

прt.броитРля.

а така сжщn

въ участъка му,
въ в<,iзка

ЧИС.l0Т()

номерата

11

на отд-Влнитi

кжща и ИМ'-'НRта на домакинитi.

3 а бъл ъ ж к а.

Графа 5. 6 и 7-а отъ този сиисъкъ ще по
пълва ca~ъ пръброителя въ BptMe на първата си обиколка.

Наставления за прtброителитt.

роители, опр1>д1>лятъ се такива отъ

:иатъ по въвможнnсть

вър

ще юн!.

KMITO

съотвt.тствующит.h

.1ибllт1> и махаw1ИТiз,

ОНИЯ общини, между жителит1> на които

пр-Вбр.

Ос

1) llamia,

паПk:R Сituсма uа до.llтmиСlJl6аmа пъ 81:iзки прt.БРОl1те

Ооunолnа 60 nрnбрОllJJlелнuл У 'юсJnonо.

ноВ1Щ достатъчно гра~JOТНИ и способни .'IИца ва прiб

ржжната

иасе.1Шllе

.1енъ участъкъ. 'Г-В311 СПИСЪЧ(1 ва пашшт-В ще бждк.тъ
съставени отъ Общ. УпраВ.1С>НИЯ възъ основа на съ
общенит1> имъ отъ окоJIийскит1> НН'IИ.1НIЩII распр-Ь
дiз.l~НИЯ общинит1> ва прt.броите.НIII учаt:'IЪЦI1 (§ 15).
Uъ <'писъка на. папката общинското управ.lеВIIе ще

отъ общ. управления.

§ 19. 3\\

на

ЩR Ю1 .. :

Пn.lу'шаНl1ето И~IЪ, оCiЩИНСI~ОТО уП(JnВ.1еНllе распоре~

впише въ

8

страни

nО.lСЮJl1l611O

да да Се напише върху Н'hтрiзШНllт1> ('трани на всiзI~а

прiзЗ1мето,

Прt.броители, СЪГ.'lасно чл.

нарiзченот()

списоnо на дОJlшilt1fСJJlваmа, които и М;! да п p-ВGрояnа пс1>
KII щ>i>броитеJlЬ; 2) nарmа за nР1Ьб/JOЛ6Шlllе иа до()ито
lШ: iЗ) иарmа за nРlb()ролваllllе иа cгpaJUl1l/b п nЛЮiО6С.
§ ~4. Папкит1> ще б,У.ДN.ТЪ Щ'lI!J:\тен\\ l1а Общнн
скитi: управления пр'ВДИ 1-м Дею.i1lнриii il~AlJara С.1-hдъ

роителя

§ 18.

2) дО.JШJiIlJIСJi.ll "ар

отъ 1I1ЖЖЮI по.тъ; В, червена, ва .11IЦ·\ отъ женски
по.п; В. 6lыа, на с.'Тучаiil;llf ГОСТII и U,У,ТIIIЩII И Р,

да го придружава въ участъка ВИНЪГIJ, когато прt.б·
пожелае това.

Г)

11

дОJlaJtШIСJi.и nО.lеJmltlбllll (БУlша Е).
.;]Il'tJlШJlJЬ n!lрmи с.Ьо 4 видове: А, <:IIH}I, ва .'шца

ва да се

въ

основа

3)

Щомъ тия списъци се ПОЛУЧ:lТЪ въ общ.
управление, общ. Юlетъ 6едuага раС'порежда да се съ
общи писмен но на всичrш .1ица, които сж опрiздt.лени
за прi:броители, че сж опрiздiзлени ва такива и че трiзб
незабавно

ВЪiiЪ

§ 23. I~аРТIIТiз. върху които Щ~ се ВПIIt"uа'гъ своВ·
д1>НШIта прп I1рt.БРОЯВ1-\Iшето на наСt>.ltшието. еж: 1)

§ 16.

явЪУ.тъ

си безъ да е

въ сжщность укананата въ прiздидущил

рt.Ш~lIието Ю1. окр,у,.ЖII.Lта прt.брОlIтt>.lна IЩ1ШI~ИЯ,

това OfCp. прt.бр. комисиа ПС
на Статйстиката по единъ то·

ченъ прiшисъ отъ тия списоци Hf1.
всоВка

уча

же.lа."IЪ да се отклони
С8iществува."Iа

3.

Ако се докаже, че нiзКОII. пр-Вброите.'lЬ е по-

UCoВKIt пр-Вброитель, щомъ ПОw1учи

§ 25.

щинското упраВJIt.'Нlte юшжята,

Сw1iзДЪ като проучи

телно Наредбит'в

иuброеви

MIHH'O добрt.,

оть

въ

Гf1ИЖ.1I1ВО

Jf

об·

§ 16

и

внима

и nСИ'l&ИТ'В каРТII по пр-ЬБРОЯDаuие

то, трiзбва да се S:ШО8нае съ участъка, l~oiiTO ще прi
брояна и да УJиае, IЮ ко.шо карти ще 'l'рi;бна да ос·
тави подир1> въ DC-hко 1I,01llаЮIl1СТНО.
3а тъни ц'hдь,
с~абденъ съ своя 01JШРШll0 листо и папката си If при
дружевъ отъ Рf18водача си топ е длъжедъ,

5

дни прt.

ди деня на прi>брояванието, да отиде Лll1tJlО 60 6CJbnQ
едно ото оmБJЬЛlьзаUll1JlJb 60 списопа llа llаm;аmа .1ty до
)еаnllНС11l6а, а lJ/aJia с.п..що lе 60 QНllЛ, nоиmо 616 се упа
заЛlt nРОnУС1Jlн.п..llЩ
60 сnuсonа .~ty. 'l'1>зи ПОСJIt.днит1>
той веднага приписва въ списъка ла папката си.

При ОТlIванието си нъ nсiзка Кmща прiбро

§ 26.

пте.ла щн провt.рll, да-JIИ с,у, n1>рнп

ваписани

отъ общ. управ.lеШlе

на списъка
грiзШICII.

пъ ШШl':ата

тnи ги

въ

ПЪ."I8И

даннитt.

1, 2, 3 If

4-а графа

II

му 1\ !\ко се укажатъ нt.какви

врднага

поправя

сани

а 6СllЧ1Щ отдt.1ВИ домакинства живу

3

внимание.

мiзсто.

A<J.

пъ грнфа

обърне

на саъюто

Особенно трt.бна

да-о/1If еж напи

ЩИ въ КiYiщ~\та. СJI1>дъ това вписва въ 5-а графа броя
нНо RСИЧI':I1Тt. о/lица, lII,У,ЖКII 11. ЖЩН'КIt 110 отдъдно (ВК.1Ю
ЧИТС.1НО И д1>ц ITa) въ д()макинството. Т1>ЗIJ свiздения
прiзброитеw1Я ще узнае,

§

Kf\TO

ра\'пита домакина.

~7. Пр-hди, обачр, да поqве оБИКО.1Etата

брiз ще е,

прtброитеJШ

П8iТSl на оБИКО."Iката си

да опрi:дt..ш

СИ, до

прt.дварително

(маршрута), та по

товъ

на-

Стр.
чинъ

Вн рНРНСКИ ii Общинскии H-ВС:Т==Н~II~к=ъ===~~==~====I3~I=)О=Й=3=3::=3=!=,=

4.

отъ

една

С грана да

може да

съкрати КО.1КОТО е

въаможно най-много ир1;1IIСТО на оБИК:О~lюt, а отъ дру

rf\,

да

11

не

пос1;тени

()тъ

н1;к:ои

К,У,ЩИ

да OCTI-\Нп,ТЪ

не

1IIУ съоБЩl1ватъ брnя шt ОТД-В.1НИТ-В до

МЯЮ11:1сТНI-\ нъ Кmщата, пр1;брОllте.1Я тr1;бнl1. да об ыеe
саlllЪ осuбенно ll1lИ1\lf\Шlе и да опр1;двлlt 11 llllише броя
имъ,

като lI:\Щ пр1;дъ

видъ I'л-Вдующето:

Подъ думата дОЛlaКllНСПUЮ се раi!БИlJ3ТЪ всички
.лица, кои'Го жItВ:ВЯТЪ заедно въ едно 11.111 lНHleqp, жи
.лищf1. 11 l\:uатъ общо Хfiнай ~TBO, 'Г. е. храUЛ1ll0 се заедuо.
Ва Ч.1енове

С.'lугитi>.

на домаКИ:IС'ГВОТО

К'I.1фитi>,

чирацитi>,

тр1:>БНIt

да ее см1;тать и

работницитi>

юmртиран

Щ'" 11l1ше ".'ШСТЪ

l\I-Вста ,Щ

ПI)ПЪ.1ваНlН~

те.1нит1; ДО1ШКИН('КU
негО

него.

It ,тn

~8.

§

ПРОПУСТВtJ

т-В дв1;)

3-й" II Т. Н.

ОГЪ

О .. ТI\Н.У,.lИТ-В.
вь Д()ПЪ.1НИ

пр1;БРОl\теol1Я

карТII

п\е U'у,ДmТЪ

110 I:mIЦ'IЯ на'I11НЪ, както и

въ

Ш'ПЪ.1Нt'НU отъ

първата.

Bt-'ДН:lга ('л-Вд h ()T()-В.1i>.шаНl1ето на 'Гия Ri>щ!\

§ 3:!.

В'Ь дошшинекаl'а 1~"PTи
прt.броитf'ЛЯ

llр1;дан.!

11

UblJXY прi>6рОl!те.1НИЯ П.1ИКЪ,

Ю\ ДО.IalШШ\ Т().lк:ова

.;ШqНИ кнр

ти на отъ дват!\ ПО.;1;t ('~ИНИ 11 чр!н!еНI1) К:О.1К:ОТО е броя
на ~.ll'HOIleT·B l.Iъ ДОЮ1КltНСТНОТО, оставя (al-::o има НУЖ
дп) 11 I!О една 11.111 н1шо ..1К'j личult 1<арmи за гости lе
tlЛi.1JlIl1Щll, една нарmа за доОll1пOl.а 11 то.шова п:арmи за
сградlllnlЬ, К'\.lКОТО llОДЪ оmдlЬЛ/Ш ПОКрИВИ ндаНIШ има
въ Дl-IOI':"

1I!,'ВДИ

да IIНl1устне

ДО1Шк:lШСТI.IОТО

пр1:;бро

ИТС.1Я е Д.1ЪЖtНlЪ да днде 1l0дроиltи Нflс·гаН.1t~ния за Н)_ПЪ.1 Нfll!Ilе Г() 1Н1 KitpTIIT'B 11 да 0(, ьрне ВНИl\lННIН:JТО Н!\
'Нлто въ ДnJ\1НКИНСТВОТО,
А').l'1Юlна, че таи (ДIНJaкина) TIJtUl!a веДFlнга да ваеме
.Jlица, КОИТО жив1;ятъ като К:ВflртираНТII въ {'дНО
В\'И'lЮI м-Врки на 11011 h.1BH\IIleTII на Ю1рТИТ-В
съ 1Il0Чltu
д()макпнство,
нъ
не се храннтъ
В[, домакинството,
съ
стаВ.1яватъ оmд/ЪЛlllt д,)маКИllс'Гва .
и 6/bP/llt ен1;Д-ВНI1Я и ТII В Ь ОЩlJbд/Ьд6Н{{Л С,I!ОНо, и че въ
•диц.\, ItUII'ГO жив1:;ятъ В ь едно II 'l\I-ВщеНIН~ (p:16oT- противенъ С.1У'IaИ: П')д.l/'Жll Ш1 Jl!\I~:lRание СЪГ.lасно Ч.l.
13 ОТЬ никона на Hpt.UpOHB;lIIl1eTO.
вици, дlO.1Г'·РИ, граДИН,1 pll 11 ДРУГII гурбtJ ГЧIШ) и0 116
титi>

и

ВСliЧI\:И

други

~lИЦ'\

кuито JlCll61bflJJlo

11 ее хра

се храilлто заедnо, СЪСТnВ.1Я1ЩТЪ оmд/ъл/t1t ДОМНЮIН('Т'
ва. НО }J.I~I) нiЩО.lIЩ ОЪ ТИЯ ~lIj(~ft ~e храllЛlllо заедно,
то Tt СЪСТfiИ.1ЯIЩ·ГЪ (jОЩО ДОШIК:IlН('ТНО

Ы/,Ж,tУ дОJlah'1llIС1Jl60

§ 2!J.
се IJрави

IЩ,I.111 юt.

СА,ща фа1111.аия,

к.У,lIр,

ако

тръбва да

Така напр., Ч.1/,НОВfт1:>

на РДШl и

маь:иръ

11 да ЖlIвi;ятъ

въ f'ДIIИ И с,у,lца

ВЪ рдно оощо

ХIi!аИСТВLJ,

H~ ЖlIв1;ятъ

H~ се хранятъ

.1't;I~:L'l'Ъ

фа.lt1IЛnЛ

на

наедно,

umд/ЪЛll1t

IJ

'Го Т'В ('е

('~Ii;татъ,

Д(\~IНЮlнства

т. е

дв1;

И.111

!lOBe'Ie !Ja3.III'IШl Ф 1\Ш.1Ш1, Ш1 Дfiже JI н1:;КО.1Ю)
w'l иц" , ~1f'ЖДУ !:nито Н-ВШL 11 НIIЮ111:ВII РIЧНИIIСЮI
врън
ки, ако ЖlIв1:;ятъ въ обща ХП;JИИство, т. Р. Хl'аllЯТЪ се
се заед1l0, състаВ.1ннатъ едно до!tlЙКIIНСТВО.

i):),

CIlI1Cblia

въ

3 а б 1;.:! 1'. Ж Е> а: Вь liазар:\iUТ1'., въ БО.:Jна[JIIтt, въ затвr'рIlТ1'.,
lIaHI;1I0HIIT't, въ манастирит-В, въ СИРОIIита.НlIцата 11 етаро

ВЪ

I\ОНТО,

отъ l'.l1'.дна

lIщвzш 1>аРПl 6УЕ>ва Е
д:цо

ОТЪ

.11tчltUТ1Ь

ротата 11;Ш

точr;а

на

IIр1'.6роннаНIIСТО,

се

11 ВМ1'.ето ОТЪ .I11ЧIlUТ!,! 1>арнт А 11 h, ще

нарrrщ

З:II:I!JхIНIII!JТ(),

IIр1'.даваНllето

ШI

и

Той

ТО

TO.1I;QBa,

таЕ>а сжщо

Е>ОЛl;QТО

сх.

НУЖ.JНII

ще ПОIIЪ.1НП,

l'артнт1'., М1'.отата въ горнн га

часть

за

още 111'11

на

r;:tpT:1.T:1,

Т. t!,',U"a, на III'п61'011 ГU.1IШ!J у'шст ы;ъ' оМ-а на IIр1'.брОllте;IНИЯ II.:IИ
J;Ъ. IIмет(), IIрt.ЗII~lето СII и Н3ЗВ:lllието на З:JВеД1'.нието (напр.

~

С,,11:;дъ като б.,-.де веДII,у,жъ таК:l обlII~II.111.ТЬ

папltата.

1;'(IITaT'!. за ДО:\laI:lIllстпа. пр1>6роите.:JН, Юl1'.ето ОТЪ 0611r;НОПСПIIТ1'.
40.11a1>1l1lСЮl 1>аРШll б}'lша д, що - даде ОТЪ 40,llah'ШlС1>шmь 1>О.И1>

зар~ш на

РазнаСЛ1l1lе на lирmщmь

§

посл-Вднпя слуqаu отбtлtзва това въ графата "забtл-Вжки"
на

IIIIТ11.IIIIЩ:1.Т:1,

че ПРlluад

А ШtllрUТИИЪ,

Освtнъ това, попитва въ домакинството, има ли лице,
попълни картитt, или н-Вма тъкъво лице и въ

което да

I

;-).) H<t

ЖIIВ\;НТЪ

1"
OT;11':IJI:' ,'1;

неши по.1r;ъ" ,,,бо.1пuц-а А.:Iексапдръ

ВЪ

)lО~JiШIIНСI"fНI'lа

TIlН

11

:Iав(';~еншг т;атп

:1 II](:! , I'OIITO

Н:lЧn.1СТRУЮЩIt

:'fffЦ1t

Jt:'fff

УЧ;lС'lък:а СН, llров1;рll.1Ъ И ДОllЪ.1I11I.1Ъ сшlсы::аa въ ШНI

С.1УЖl1тr,1I1, IIр·tБРОII·IС.1Я ще

кат<\ CII, снабденъ

съ lНIIII:нта CII

сло

к:арТIl

I,арти буква .. 1.
lJ о:ъ Л'I'/!I}/J/l/IJ
11 БУЮl(l /,' ,СIIИИ 11 Ч('РВРНII). 1'1.11 l\alO
TIIJI До:\lаКI1НСТИ1l. 11 С:IУiЮ:lЩИ .J!lща не ще сс ВПlIсватъ въ
Оо IJt(j;:II(Г"'(f!I!(( /;I).((J;I/~'I(il"l кар I а 1,,' на . частr..та 11.111 3,-

IIр1;брОllте.1НII

РОИТР.IЯ

ще по'ше отъ

()тъ

и съ Д стаТЪ'l1l1) '111-

неll'Шllтi;

Нllдове.

пр1:;б

('YT!JllllhTa да
l:flfJTIIT'B 111) 1~'у,lцята
въ Пр-ВUРOlIТI'.lIiШI CII у'I.j('ты" ЮIТо

i)Oii:

Дt'КР~IВIIIIИ

разнася, нардно съ раннода'ш СII,

и домакинетвита
о'гива
Т'В

IIОС.11;донаТt>.lНО

нъ СШlсг.ка

ВЪ

IIсi>ЮL

Шl ШlIIкаТIt

~JY

I'Дllа ОТ'),

IIОВСНIП-В

1,<tflТlI

К,\,ЩII

11 друга ЖII.111
ща, 11 Iп,рвата му работи, Щ"~I 1, 0'1'11,11' l.IЪ IIcl.I:O д"
lШНС 1'110, Щ'" е да отб·h.l'hжи в I,PX У IIj)JМJРО/lIllСЛllUЛ I/ЛII/[о,
които aapДOllO еъ ДРУL'IIТ1:;
ЮIJНII 'Ц(! Щ'-ГНIIИ
111. ДО:\lа

ПОIIЪ:lВаНIIС отъ 06и

(iO J{I((;IIt/n;fI

БVIШ<t

1Н',l('!jIlOTO (~

отб 1.,;11;311111-

;Щ;lе :ш

"1:3.-

и Т. Н.)

~:ц.

А

.18).

Когат()

се С.1У'II1.че прu ОТIIваНllето 1I

БРОIIIС.1Н Bh едно Д011аlШНСГ О Ht.M<i ИlJкоil

GIJ'h-

01'1. ,щ:нашнш-В

(",»щата е :ш IB'.fH~Ha), тогава тоН НС оста ви та~IЪ HIIRaRBII
IШ JHII, а Оlбt:t'I;ЗВi1 на реда, на I,oii ro тона ДOlШlКlIНСТВО
е ВlllIСйНО I!Ъ CIIIIChl:a H·L папката ~JY. думата ~,обитас.:Уш",
KIIH~'rBOTo, 1J('РРДНlIЯ J'~ l,оНго му (~e lIада епорсдъ ('IIИ·
IH\O (".1у'шi!но отсжтетнуватъ домашннт-В, И:Ш пы\ъ .. не·
сы::аa lIа Ilall!,i\Ta му, I'Д'!>ТО ТОНII .JW п\е е тожр отб-Б
0611 ГНС:\I<I "', ако ДО:\ШIU:IIIТ'h ,» напусна,lU fi,»щатата и :! .л'Внанъ, JI (·.I1:;дъ като OTUt..I'h',ti:1I ощ~ върху
LI';IIJI~a I1
МlIна,ll1 :ш Hta.axli, lIрt6РОllтс.1Я ще у:mае 'fОIЩ 01''1; съ
на IJр'l>UРОllте.1UИ}! участ I.K Ь, IIмето JI IJp-ваIIМ,,"Т() ва . С-ВДI1 г!> ВЪ UUI\ J аешl'l t топ ще OТJI.l~ на ,1 ру гия 1\;111 на
ДОМОIЧНlтржаТР.ИI, ДО:\I:\I\:IIШl 11 ('BOPT()~ прi>,щва
IЩ Д()
Тl'еl"llН ;tCIII. втори ПЪ1Ь 11 al,o H1I:\ItPI\ ТЮIЪ хората, щс
1IIal:lllla, 11.111, ак() 'Го{! ОТI:,У,ТСТВУВН. Hil H'l,KOr,) отъ дру.
11:\11, ОС ,'<:111I1 t~,lp 1"11"'1;, ще IIOC'-'\IIII . 1111 С,»ЩШI наЧIIНЪ, l,al,TO
l'IIT1:> Ч.IРII()ве иа ДО:\Н1КII НР'Г ВОТ(>, 110 еДIlП dO.ltaHl/IIC/ia
11 на Hc!>lti!AI. 11 IЦ~ Оlбt..1'hЖII въ СПlIС'l;Ш1 че е остаПII.11.
парша д, 11 Ь I~'JЛТО IIрi;UрОIl'lе.IЯ T,,:;R-! веднага ШIIIIIС
fiЭ рТII.

JYJ

ва на опрi>дi>.lеНlIт1;

на т()Р.а

та ';\@ а на прi>броите.1НIJЯ
ите.1НUЯ

домакински

редове

от)'()р;'

Н11 карта

У'lастъкъ, Jtя-а ва прябро

П.1I1КЪ

и

своето

иые,

ПрЪi!И.:УIе

И

пр1;,~()ръ.

i~ а б 1'. ;I

t, ж R а. Когато въ една Rжща ш:з. н1'.I;Q'::П;О ДО:\laIШН
..'УЛ-а на ДО:\laI\IlНСIШЛ n.:IИЕЪ на вс1шо отъ ДО:\lюшнет·
вата пр1'.броuте.:ш ще llplluaBll uyrШII ((, 6, в 11 т. п, напр. Ао. 5а,
.7..1 56, .Jt:9 5п и т. н.
ства, I\Ъ:\lЪ

§ J t.

~\I\:()

въ дn~t:lЮIIJ(!ТВ()ТО

II:\Нl

lJовече

Ч.lI'!!Оl.lе,

l\:O.1!(;IH() е 1I;llIрйвеlJlt ДО:\I:iЮlнеl-::ата Юlрта, пр'Г..
UPOIITf'.lH ще Дilде OIl\U ('дна ДОЩ1КIIнска к IpTlt, 1I нъ
T()i'OЬ (~.lY'laii lIа IJhpll'.!TIt 01Г,)рt. отг. ДO!;I'fHITIt l'Т]J'IНП
дО oI1й- а \1 Щt! /lИIIl1Ш'~ ,.•1IН!'!'1. j·iJ". а до JtJ- а на вто
рата l"lpTa ~.11ICTЪ ~ Й". ~Ъ (~.1yqaji, че II BTnpltTa
ДОП b.11J1ITt'.1IJa I-::арТ:i р I!I'Д'I('ТItТЪ'IIНt, НР·!'()РО!J'ГI'.lЯ Iче
дaд,~ o;r;,e I'днп (ТрfПИ) ДОЩ1ЮlНСЮ1 l(;;JPT:I, КЪ.:Уlъ.;\'1 а
на I\:IЩТО (1\:"iiTO J\1 ще (/",ДtJ ~.ЪЩШl ЮIf~Т() на ПЪРВI1-

отъ

"а

§ 35

Каю'о Прll VilздаваНIIСТО на каРТIП"Б, Tal,a и

1l0ДIlР'В при събиранuсго имъ, прtброuтеля ще отб'h:r:'h:ша

съ особю[

знаци въ списъка на папката си вспчки по
сlПСНIJ отъ него КЖЩИ и други ЖII:шща въ уqастък:а .:YIY.

§ 36, Прtзъ BptMe и на тая си втора обпколка
прt6роитсля тр-Вбва да гледа, да-:r:и И'Бма въ участъка
му нtкаквп отда:t.ечени отъ населенптt Ы'БСJа бараки. во
деници,
ж.

тепавици,

~Iaнастири,

бпqКИДЖПUНИЦIi, :кошари,

П,»ТIIИ станции, кантониерки и други подобни, С:Iужащи

за жилища па хора, които да е пропусналъ нри първата

си обllколка 1I~ слtдователно, да сж остана:rи незаписани
нъ списъка ~lY. Ако сега се укажжтъ такива, топ прt;щва
11 въ тtхъ лиqно потр1>бното :колиqество прtброите:rни :карти
и

ги

вписва

~

допълнително

въ

списъка

си,

37. При извършванието на обязностит-В си по

nptброяванието прtброите:t.яе длъженъ де се отнася BctRora

и всtкждt мtжду населениото СЪ наи голtма лю - езнnсть
и

в1>жливость.

11 ри

запю ванията си, топ трtбва да If:{бtгва такива
би могло

да се помисли, че се задавl:tТЪ

СЪ фискална или друга иtl\аква чужда за прtброяваиието
цtль.

Дадения отъ общинското

§ 31:!.

ОlJ/нриlJIо

стопанина ,'а
нея,

al~o

управление

прtброителя

"IIIClJlb.

А

кжщата или заведението при
стан'

в;шзанието си

нужда.

екитt кжщи, трtбва винаги да бжджтъ придружавани отъ
имаМИНЪ1Ъ

IIЛИОТЪ

коnто да orоворва

чрtзъ

ДИПlIО~Iaтически

ра:шореждание

агенти

ще бжджтъ

Cel\ItiieTBa

отъ

въ

прtброеНl(

бъ:rгарското

прави

д"угъ

нtкои

старъ МЮСЮ.тмаНIIНЪ,

турското население, въ случзfi че то.

мtстожите.пство,

§ 40.

му

nCKaHIITt
сА

па

домакина 1I.1И друго

0'1'1.

му

раСПОjJеди

Яl!3ПИСТО и въ тия

Прtброите.'lЯ

прtброителя

свtдtния

кх.щи

отбtлязва

това

ПОС':ICднето,

да БЖД'\

случаи

управ

ЩОТО прtбрс

непрtменно

TaKIIBa

за

въ

IIЗВЪрШ но.

списъка на

§ 41. Съгласно чл 9·И оТЪ Закона за прtБРОЯВllнието,
прtброителит1>,

I~ОИТО

града,
не

се

намира

постоянно имъмtсто

получава'lЪ никакво възнаграждение

за

8З

да прtбjJояват'Ь въ ДjJУГИ общини, вънъ огъ мtСТОЖlIтел

виденнтв

ще се П.тащатъ П~ТНlI

З<1 това СУ~1Il

нистерство

и

въ

съгласно

т'!> с;ь ЧIIНОВIlIЩII,
на tШ'lO~llНрЪ и

:щ

съ

а ако с,"
по

G

прtд

взема

или

на

частни лица
плата

на

по СО СГОТ.

-

отъ

Ilр'вдвиденитt

Дирекцията

на

31-ii

б~де

Деке~I!JrlItl вечерьта прt

ра:Jдалъ каРГИlt въ всичкитt.

отъ

Пр'1;броителя

нужднитt

количесгво

6еЗ'h НПI~аl~!:!И съкржщения и

111(

съ

щото

бж

доиа

AO~Ia

маСТIIЛ()

/I/Jlr;f!I)('lfll

11I. е.

/f{l

.'J i-ii

IIГ/l1l/Щ ,llIфl

6Ь Н" Я.J/u;mОilfllfll 6(,{ь jЮ.1lliJt,( 11([ //ОЛ7,. (1711/)/((:/111,. /IЩ)((Il
Il

Jl(f(}() ()" 0(;/1/1,.

'I;Ol/IIIU (;,};

r:e 1:.I.'j'/lu// 1I11/1,·J7J

1fUЩЫ/lI[ I/It II/JШ)jJUJ({J,://I/lfil/lO ",ц)/ы//о U ()а 611.10 117, 0/1/111трtбв&

да

се ,объгне

особенно ВНЮIaНИ~ на

това, че редомъ съ възрастнигt трtбва да бжджтъ прt·

настаВ.1ение

лице,

ИЛII,

ако

лицето

нарmа

r,У./IIf'l1l6.'/IOЩ/lIJlIЬ

прtзъ

то тОП ще ПО~IO.lИ да я. напише

това

е

невъз~roжно,

И~lената

то

l~apTaTa

когатО

взе:\rа

1J

всич·

на ДOMa~

пощьта

1.

и пр1>зимената на Il/Нl

на прtброяванието

чле

а въ OmdJb.lo В-п имената, прi;.

прtкоритtна с.тучаtlнитt гomlll

3I

r:tщmll I_арта

п llrК/llIlIщ/t

lЗt:tко едно отъ отбtлtзаНlIтt лица

дtнинта, IЮИТО сж Ol\азани

въ съотвtтствующотt

CBt-

графи

на JlIlЧНIII1> R<lJНИ А Л и 11.
!Iодиръ тона lI(е В!III111е ВЪ OI/U)lb.l7J 2-и па дОШllt1111- ,
ЮJСllilта,

J_apTil

f,'ltrtl/N

ДРУГIП'h

СВ'!>дtНIIН

AO~[altlll\CTBOTO
нанието

п!)'I,ЗЮIСIшта,

Ч.1СlJове,

това

нс

с,);

1, f/III/!/

А

((

1,:/('111/1

JJ

1Il.(.117,. /11//,///0

Б

о гъ

домаЮIIIСТВОТО

nh

1I0llъ:шаllll

KaJtтO п

ЖJIl1)ТЩll1t

IЮИТО пр'hзъ НОЩI.та

IJIII('J~'lI/I;II/(lIflj(lIm,

l!оради

пр1>КОРJlтt

:щ ТIIЯ от'!> постоянно

нъ

на прtt'iрон·
за

КОIIТО,

домarШIlСТIЗОТО

и

.1I1'1lilt

тъП като т1>зо ЛIЩ·t ще ПОПЪЛНЯТЪ .1/{'1I1Jt
щс се С.l.'J'lШIlЪ Ilj)JJ,']Q 1l0ЩЫlUl па

Il рп IJpo JliIШf!l (' IIlО 1,', i!l1IJ 10I;1Il1t 1I.lll llЛillllfltl( /1.

§ 5:. 11 ри

ВПlIсванието лицата въ домаКllнската Iшрта

трtбва да се пази

нап напрtдъ трtбв

TtxHoro сгаРШОflСТВО и родство, Т. е.
\ да се впише домакинътъ, ceTHt до

маконата (жена му), синове и дъщери.
п правнуци,

зетьове и снахп,

роднинитt И нап ПОС:It с.:rУl'итt I

ра

ботницитt, квартпрантптt и пр.

§

5~. О IJlcJJilllcmay 1() ltpt ч.zеllове ото дО.1lаЮ/JlС1Il601ll0
2-il) се считатъ ВСИЧ1Ш негови лица, КОIIТО от·

сжтствуватъ отъ ДО~IaКIIНСТВОТО прtзъ
брояваниеrо, с:rучаiiно ило Bpt~[eHHO;

ще се с~r1патъ като живи прtзъ нощьта на прtбронва·

страната,

нието)

(СърБIIЯ, Ру~rЖНIIЯ или

на прtброявание И затова

ДО~IIКIIНЪТЪ

тоН не :mае,

(ако таки!:! I ,. имало прtзъ тая нощь въ ДО~IаRинствоrо),
написва CJltAЪ това въ сл1;дующиг1; графи на долаlUт

маисторитt,

тtХlIитt

Ако

и слtдъ като нрtпише О1'Ъ тtхъ въ огдt.:lЪ

на (/I),Шlli/ll(СII.f1J11а

вънъ

КОИ'Iо не подлежжтъ

п

1,'apUlil Д.

к 'ето ще я попъдне постъпва тъп:

цитt,

Il

ще Jl прtдаде паltъ на ДО~IaIшна,

кит'В попълнеНII в ще .I/lЧН /l It'I1POlll А. В п

ТffiТЪ

пло:\штпческитt агенти на чуждиТ'в държави

напечатаНIIТ'В

ltoilAe да
§ 50. За попъ:rвание1'О на дО.1JaЮllfСI,mnа 1мрmа Д

че е uовородеnо. УмрtJ:итh С.'ltдъ полунощь (12 ч.) :шца,
:rIlЧНИ карти.

споредъ

поп

на прtброяванието) дtте, като въ картата му се обозначи,

ЕДllНсшенно ИСК:IЮч;)ние се прави за г г. ди

точно

b:rHeHa отъ самия пр1>броите:rь,
пребира KapTIITt въ домакинството.

(omJlb.zo

затова и за тtхъ ще се попъ:rватъ

или отъ го

завеJ,рнието.

И.lII не ~Jоже да н напише
друго

иtсеца или денье е.

§ 45. По една :шчна карта трtбва да се попъ;rни
BctKO родено до полунощь (12 часа прtзъ нощьта

CII

ще попълни дО.I{((I'/f/((:JiП/l/fl

внуци

семtПетва,

друго

Слtдъ като БЛ;Д~ТЪ попълнени (написаНII.' всиq·
./l/Ч/I/I liЩJlJIIt А, f) 11 /1, които сж оставени отъ

JttnaTa колкото малки п да бжджтъ, IШТО се
BCtKO едно въ попълнената за· него аична
карта синя или червена - на сноредъ туи да ли е r.IO~I .
че или мо:\шче точно възраста му:
на KO.'IKO
години,
и

обозначи за

отъ домакинътъ

прtброителя:ш попълнаНllе ВЪ доиаIШНСТВI)ТО,

11 ШI1 ({.

§ 46.

?ОСШо

В1.

§ 49.
ки rt

:НlMeHaT3,

кзрти

ка IIтитt на

IljJlhUj)())/(J(lIl1/f; IIO,U./I,I/(:.Kllt("

JIIjlll,(;Шl ()11 rJ.xiJ,y,1I17,

'Гукъ

il

картата

нове на ДО~IaКИПСТВОТО,

въ ДОМilКlIНСТIЗОТО,

мtjJКИ.

дадсн

господари на

ще

му да l\liJГЖТЪ да бжджтъ' попълнени (написани)

fiI/lJ({

попълна

ако

Дексмври споредъ посгавеНIIТ'k нъ тtхъ въпроси.

f:

си

Слtдъ като

лицето

за ЧПНОIЗНIщптt,

Огговоритt трtбва да б~д~тъ наппсаНlI ясно. qСТ.1ИВО,

§ 4

с.тучаенъ

селото

C'~ е НЮlt

Накона

Саtдъ ю\то потрtбното

джт ь останени

j1,el,e.IfII/1II

като

или

рило прtзъ нощьта като гость пап ПЖТНIlКЪ.

трtбва да бжде

IlUllМ'iШlllllе (/ЩJЩС{JОllllе) 'На lшрmШJlJЬ.

3) -п

е отъ мжжки полъ лuчна

въ което това лицс

КIIНСIВОЮ

броите.тя трtбна да

кинството

ако

fjJaAa

на заведеНIIето,

Ми

дощшинсгва в'ь I1рtброителния си участъкъ.

кинътъ

отъ

ще му бжде

на надлtжното

въ бюджета

4~~ Нап-късно до

§ 4::>.

въ НЪ

БЮJ,жета

.:1. дневна

преБРОЯБаНllето

01'1.

п дневнп пари

(JтaтtrCl'llКaTa

§

карта

сподаря

JI:JВЪрllшатъ тая си длъжность в ь

i'jt 1;1'0

вършената работа. А на онпя които щс бжJ,~ТЪ испратени

CII,

то

НОЩЬТ,L на прtброяванието

/l/fll/I/lII,'fu

на ГЪ;'ба

папката си.

СТВОI'O

и

ние (ханъ, хотелъ и пр.) трtбва да попълнс една ,;l/l'l/lft
IИ/JIlЩ ,си СЛ.'l/иiill/t ZOCIlIll Il n,}шlltIЩU" БУlша Н. I,OHTO

за де

жителство,

lillfill/а

HtKoe чуждо ДОllШКIJНС1'ВО, ШlИ какво и да 6и.ТО заведс

сграна

пр1>брояванието, този I10С.Т};ДНИН С'ы)бll;ава БЪ общ.

или

ТjJtбва да се ПОПЪJ:НИ въ домакинството

HtKoe

отъ

лице да Д де

селото

1lfa

една

.1Il 1

Само при случая на явно отказван не или съ

ПрОТИВ.тение

ление,

(31·П Деке:\IВIJII срtщу

ЮlfJlllа А (сивь цвtть), а ако е отъ женски ПО.1Ъ -ЛU 111ta
1U1/ll/Ifl R (червенъ цв1>тъ).
.
§ 48. BI;'!bl,o 6еаь '/IС/С.IЮ'lеlluе лице, което се случа
llрtзъ

му въпроси.

За а(.щm ([е 1(, иск lЮ'tСlluе .пице, което е пр1>

1·П Януари) въ селото И:IИ града, гдtто е постоянното му

или

и за

българскитt

особсно

§ 47.

казвало да дава отговор" на пр1>длагаНlIтt

броени

г

и тtхнитk

карало нощьта на прtброяванието

по нtкакви ре:шгиозни И:IИ други пр:Iцубеждения. би от

СI/IIЮ.

г.

странство

прt·

IJa

ще показва на

§ 39. I1р1>бр:штеЛИТБ, когато влиз:tтъ ВЪ мюсю:шан

на

не ще оставатъ никакви

телство.

бр ителя

суии

агентства прtброите.'lвтt

карти.

въпроси, за които

ВЪ

у ТИ'J

тува.'IП

ОТ ь

градинаjJптt,

напр,;

CII

бll.'IО

вжтрt

въ друга пtкО.I

ApyraAt);

на прt
работни

КОIIТО ОТ1шатъ да рабо·

мtстожителетвото

било ВЪН'Ь отъ нея,

нощьта

I,aTo

въ

държава

:нщата, които сж оrпж·

отъ ДО~IaКИНСТВ()ТО си за нtкждt,

БILiО

по тър

ГОВСI,И или друrn пtкаКВll работи. БИ.iО за учене, било за.

удово:rсrвие, би:rо з'\

:rtKyBaHoe и т. Н. Значн,

6Clblt0 е;1,НО

..

Барвен 'КИЙ Общив('кпй

r..

CTf1.

отъ тия лица

ще се

каао оmс,к111сmв.lJЮЩО

cMtTa

членъ

отъ домаКИВСТВ\JТn си И, слtдователно, mрn6ва да б,кде
вnuсаuо БЪ OJnd/b.lo 8-й JlИ дО.1lUJиt1lснаmа 1шрmа иа до
,;11a"UllCm601/10 ltty.

Тукъ обаче трtбва да се обърне особенно внимание

на едно ис&лючение, а именно,

qe

учеН1щитt

живущи въ

държавни или частни пансиови. воиющитt ва дtистви
orелuа СЛУЖба, затвоl'НИЦИтt въ заТВОРП1t, tiолнитt въ
б ЛНИЦИ'I'Б, духовнитt лица и служащптt,
лицата

въ

сиротопитаЛllщата

и

СЧllfllаmо 3(1 оmсл.lllсmflующlt

въ манастиритt,

старnпиталищата

не

се

1lfJlb8D UОЩЫnll lI(lЛрJЪ6роя

B{lUllemo члеuоае ото до.ltfllшнсmваm'l си и, слtдователно,

Tt

не 'tJI рn66{/,

да се впис~атъ

кивскитt карти,
кивства.

които се

Воиницитt,

J\Ъ отдtлъ

2

и

на дома

попълва1Ъ въ тtXJшт1J

ученицит'h-паНСllонери,

дома

болнитt въ

ТRИКЪ

81;

пускъ, вестовигt на офицеритt, воиницптt въ командировка
нли други воискови части и други пtкои

СЛУЧlIвшитt

§ 57.
нието

ВОИ:dIЩИ у дома сп въ отпускъ,

офицеритt

ще

се

подобни случаи.

нрtзъ нощыа

CI3

като ZOCIIlII

cMtTan

на прtброява

И веСТОВltтъ
въ

при

ДО~IaКИНСТВО

и затова ще се попълватъ за тъхъ Л/tЧlflt ШllJllift 8,! го

ст It и 1l/f..1Il1l1l1(1t ~1Jl(tJa В, И ще бжджтъ вписаНII въ отдtл1т
3-и на ()(ш({/mIlС}(I1111ll лаРП1il на домакинствата.

§ 58.

Живущитt

въ кмарМItТЪ. началствующи лица

съ домакинствата си (офицери, фелдфебели, унтерофицери
и пр.) както и ония живущи тоже

въ пансионитt, болницитt
вппсватъ

въ

домакинската

или заведението;

съ домакинств та си

затворит-В

11

ие mpJМJ(j!.t да се

колективна

карта

тъ. като съставляющи'

на

чаСlъта

Оl/и)/Ь.lIт

дома

кинства, ще ПОIIЪЛНЯТЪ по една дV.IШ1Cllllсна liafJl/lfl буква

болницитt, затворницитt, духовнитt лица и служащи въ

д.,

)Iавастиритъ,

Лll'l1lа li(llJ1llft А или Н (споредъ полътъ на лицето).

лищата

лицата ВЪ сщютопиталищата и старопита

ще се

смъта"ъ

като

присжтствующп Ч:Iенове

а на

вапието

въ

тепавици,

отдалечени

други подобни,

нена

на

ОLЪ

началника

този С.:Iучаii
чателно

на

чаСfьта

nICжду лицата

ос.v.денитЪ,

J\laIшнствата

илп

Никаква разлш;а
пито

заведението

арестъ и окон

па.кь п\') отношение па това, да-ли до

на ВСИЧI;ИТЪ тукъ

изброеНII Л;1Ца

се нампрать въ

11 заведенисто, въ което
Apyra,JIt.. Напр., лице Боето е

с&щото мъсто (градъ шш село), гдъто е

тъ се намиратъ,

иаlI се нмшратъ

родомъ отъ София 11 Боето въ деня на пръброяванпето се случи
Jl1tTO войни"ъ въ СоФийскит'Б Базар~IИ, или Бато затворникъ въ
СофпiiСIШЯ затворъ, тръбва да б&де вписано въ ОТДълъ I·Й на
домакинската

RолеКТIIвна

карта Юl

BoiicRoBaTa

п не ще б&де сиtтано като отсшгствующъ
ството

часть ИЛIl затвора

членъ отъ домакин

CII.
3а всшm отъ ПрИСЖТСТВУЮЩlIтtпрtзъ нощьта

§ 53.

отъ

града

или

манастири,

които

тия

сгради

Лицата,

§ 60.
желtзница,

селото

линии

се

съ кора('iъ

ижтуватъ с1т

трtбва да бж:джтъ

црtброени

::J часътъ на l-и Януари

А ония, които ще IJродължаватъ

ватъ и слtдъ
отъ

и шосетата

въ зе-млището

СЪ кола и пр. If се наМllратъ IIЗ

тамъ, гдъто тъ .стигнжтъ прtди
година.

воденици.

намиратъ.

които прtзъ так нощь

вънъ кок И дае община,

190 t

по ('два

-

ханища, текета и

както и пограНИQнитt

9

ч. на

падлtжнитt

желtзно пжтни

или параходни

които ще бжджтъ дадени на тtзи по<,дtднлтt отъ Дир('к-

цията на Статистиката.
§ 61. Всичкит'Б тtзи лица. за които се каза въ
ще се смътатъ на мъстото,

Яг·уари прtди

за вс1>ко едно отъ т'Бхъ ТЗI11Ъ ще се попълни
лlt'[НfI
1,ЩJ1Jlf1буква /j (за гости н пжтНlЩИ)
участъцшt, лица въ сиротопиталищатаи старопиталищата

(жълrъ

§ 62.

§ 56,

rAtlO ще пристигнжтъ на 1-и
IOmm или 11 /}; /J/HUI(U И затова

9 ч., като

служащи въ манастирптt, затворници въ затворитt или

!'

власти.

прtзъ връме още на пжтуваниеrо. споредъ инструкциитt,

болвицитt, пансионери въ па'сионитt, духвнн

трtбва да се попълни по една лиЧllа liПl'mп

да пжту

l-и Януари! ще бжджтъ прtброени

на прtброяванието воиници въ каЗ!loрмитt, бодни лица въ
лица и

си

трtбва да бжджтъ прtброеНII отъ оБЩИНlIтt,

пе тръбва да се прави въ

въ I1l'ъдварптелепъ

домакинствата

бичкиджииници,

.Zf:юnlt6на карта Г на частьта или заведенпето
която,
както n Лll'lJllШllЬ 1mРlJlп Г за тия ;'Ilща, ще бжде ПО!JЪЛ
3аб/мrьЖ1>а.

ОТЪ

Jlицата. RОИТО прtкаратъ нощыа на прtброя

§ 59.

на

домакинството (казармата и;'lи заведението) и ще бжджтъ
вписани като такива въ отдtлъ 1 fi на dо.lfПJШНСJ."пmа JiO

лице

BC'hKO

поедпа

Лицата, които прtкаратъ нощьта на прtброя

!ХВЪтъ). Попълванието на тия .rl1f'l1l1l карти се извършва
отъ началника на частьта или зав·'дението. които и отго

ванието въ кораби стоящи на Български пристанища, ще

варя за точностьта и върностьта на дапнитt. Отговоритt

която

трtбва да бжджтъ написани споредъ наставленията напе

народность

се прtброlЖТЪ .съ
и

чатани на гърба на саыитt карти.
§ 54. Слtдъ като Л1lчmI1ШЬ Нllтmm Г бжджтъ напи
сани,

началника

на която

на

заведението

ще

попълни

и

по

ще впише nР1lсл..mr:m6УЮЩ1l1111Ь

на прtброяванието лица въ

прtзъ пощьта

BofiCKoBaTa часть (ротата) ило

въ заведението заедно съ свtдtНlfята за другuтt
а въотдtлъ

3-й ще впише оmсл.IIlСII16.1/IОЩUШlh

нощь лица отъ заведението.
дения

нма гости,

попълни

по

една

графи,

IIР1Ь:{Ь тая

Ако въ пtкое отъ тия заве·

то за всtкои
обикновенна

едпнъ отъ тl;хъ

ли!fllll

lшрmа

ще се

за гости

и

lt.iJШlJllщlt буква В. Отговоритt ще БЖДi%ТЪ написанп спо
редъ указанията

§ 55.

изложени

на гърба

на картата.

се смtтатъ, отъ гледна точка

по

ротно, т. е. за вс/ыш рота 1l съоm61Ыllсmвующа ней 60Й

Clioea 'чаСlI1'Ь ще 1IlJ1lbбва да се 1lO11MHll по една mаха6а
дО.IШЮl1fСh-а

§ 56.

1i.олеlimU61lа

lmрmа отъ неиния началникъ.

Находящитt се прtзъ

нощьта на прtБРОlIва

нието войпици въ караулъ или при пспълнение на други

с.1ужебви обязанности нънъ отъ казармата. но въ мъсто
квартируванието на

частьта, не се считатъ за отсжтствую

щи членове отъ ДО~IaКИНСТВОТО (вопсковата часrь) и слt
дователно, трtбва да се ПОП'Ь;'IНЯIЪ за т'hхъ ли'шu

Jiapmll

J' n да се впишжтъ въ отдtлъ l-и на dfl.1f({ К1111ОШта '/(0.lеЮlluвна h'apma Е като nР7lсл..1llСJIl6.'/lОЩ7l. 3а оmсп..IIlСl1lВУ
1ОЩU Ч.lellове се смtтатъ caJ\lO находящитt се воfiници въ ОТ-

Прtброявание

Едновръменно

на сграАитt.

съ попълванието на

.1/tllllIlI1l16

домакпнъ ще попълни и по една l,'apl/l({ Ыll CZjJudlf/J/1b 6ljl.au

ЛГ зп

IJCI/,h'a

магазинъ,

своя подъ omOjM "о покри въ сграда (кжща,

дюгенъ, яхъръ, плъвня,

се намира

въ

двора му.

хамбаръ и пр.), коята

колкото UJIl(j)b.lIllt
(подъ О/lfUU,ЛUll покриви) сгради притежава ДОМaItинътъ,

Така щото

ТОЛl.ова и оmдn.ш/t такива карти ще попълни.
§ f;4. Ако въ зданието (кжща, дюг· нъ и пр.) не жи

I Bte

самиа притежатель, а друго

TOl'aBa

на наемателя,

HtKoe

картата за зданието

дищ',

напр. нае'-

прtброителя

ще даде

които я попълва и прtдава подирt на пръ

броителя.

§ f 5. Когато въ рдно здание живtе и при'сежатель·

на ирtброявавието, за отдtлни домакинства, затова именно

п дОJfаJi1tllС/Ш1ll1Ь ]ЮЛВ10JlU61l1t 1i.apmlt Е ще бжджтъ

въ

lЩ/Шtlt и на UV.1tt1IС11I1СlilШIfl карта за домаКИRСПЮТО, всtки

матель.

IIонеже воисковата рота и съотвtтствующитt

неи други войскови части

§ 63.

въ общината,

без'Ь да се гледа отъ каква сж въра,

поданство.

11.

една

liV.lel,ПlU6Ilа "арlllа o!Jl[6a Е.. въ отдtлъ l-и

(}V.llali1lJICJ:.U

население

MtCTHOTO

се намиратъ,

и

наематель,

картата

за

зд 'нието

се

попълваса.JlO

ото'

nРUl1lежаmелл.

§ 66. Когато въ едно здание живtятъ повече дома
кинства като наематели,

нtколко магазини,
отдtлви наематели,

или

пъкъ

зданието се t'ъстои {)тъ

дюгеви и пр. дадени подъ наемъ на
ToraBa картата за зданието се попълва

са.:1tO ото еоuо кое и да е отъ домакинствата,

или са.1lO

ото eJll0l0 отъ наематеЛИlt на дюгеВИlt При такива слу
чаи прtброителитt трtбва ДОбрt да внимаваlЪ, за да не би
да оставать карти за едво и сжщо здание у повече до

макинства или лица,

и по тозъ начинъ

за едно и сжща

здание да се попълпяtъ вtколко карти.

§ 67. При случаи, когато едно лице притежава каквО'"

СТI1

D

да е

здание,

участъкъ,

което

се

намира

въ които живtе,

не

въ прtброителния

а въ друеъ

прtброителенъ

участъкъ и зданието е праздна, незаето,

карта за това

.здание трtбва да бждс
здание,

и

притежательтъ,

като

попълни

'Тата, ще я прtдаде пакъ на СЛ'..ЩUJl прtброитель,
му

е

далъ

кар

които

картата

§ 68. Всtки прtброитель дава и прибира карти ca.lto
.за ОltllЛ сгради, които се 1Ю},lllраmо 60 'Неговил ЩJlbОРОU
6~). Каргитt за черквитt, джамиитt, xaBpHTt, учи

§

въ 2-рата графа на картата. точно KO:rKO глави добитъкъ
има Отъ всtки единъ отъ вписанитt

)IИщата, както и

за

ония държавви,

окржжни,

общински

и общественни здания, които не еж дадени подъ наемъ на

частни лица, а ВЪ'l·tхъ

се помtщава

по видъ и по възрасть

дtлно,

ние, се понълватъ отъ са?>IПН
,QТЪ Общинското Управление.

прtброuтель

Картитt за ония

§ 70

сгради,

колко

въ деня на

отдt:rъ

9-fi

пуйки

като огговори на въпроситt;

видове

и

ще пише по от

паТIIЦИ IIма и

сзtдъ

14-il Д04
макинътъ подписва картата, съ което удостовtрява BtP4

и

10, 11, 12, 13

ноетьта на вписанuтt отъ него въ картата данни.

Картата за добитъка въ ВОllсковитt части, въ

§ 78.

конезаВОдlIтt, държавнитt чифлици, депа 11 пр. се ПОПЪ:I
ватъ и подпиеватъ

отъ нача.'IНИЦИтt

на частитt

и:rи за 4

всденията.

Прибирание на картитt.

по указание

които

Въ

кокошки,

учрежде

HtKaKBO

въ картата

добптъкъ п спор,,;{ъ както добитъка е тамъ подра::щtленъ

Y'UfCnlo/i,o.

mелеuо

--

градътъ и:ш се.10ТО, У':IИцата и .i\1-рътъ

на кж:щата, домакинътъ ще впише прtдваритезно съ цифри

дадена на притежателя отъ онзи

лрtброитель, въ прtброителвия участъкъ на когото се на
мира това

лията, общината,

7.

§ 7:1. До 1 Янурии 1901 год. СУТрШlьта остапенитt
въ 8CtKO доиакинсгво карти за попълване Tpt6na да БЖ4

прtброяванието се на?>гhратъ праЗДRИ, неlаетл отъ никого,

джтъ

..а леамия имъ притежатель огсжтствува нtкждt, се по

На.1 ЛнуарИll 1901 год., orъ 9 часъть прtдъ
оlitдъ, прtброителитt ще почнжтъ да ПРllбиратъ попъ:r

пълватъ

отъ опрtдtления отъ притежателя наСТОИНИItъ;

ако ли нt:.ш и такъвъ,

Itартитt се попълватъ отъ прt

6роигеля по Уltазание на съсtдитt.

написани.

§ 80.

непитt

отъ ДО?>Iaкинствата въ прtБРОIПС.'lНIIТ'.k ШIЪ

ItapTlI

участъци.

It.артитt за сградитt на воисковитt часТIl, зе

§ 81. За да прибере Itарппt пъ учасгъка CII, пр'I;

мледiшческитt и други индустриялни училища, ковезаво

броите.1Я, придруженъ 11 сега, както и при ПЪРВl1тt CII
двt обиколки, отъ разводача CII, снабде нъ съ папката,

§ 71.

дитt, депата и пр. се попълватъ отъ началницит f; на тия

CII

ОТltритил

заведения.

§ 72.

Слtдъ като отбtлtжи отгор'!; на картата око

.1истъ

И извtСТН9

.лията, общината, града ШIII седото, улицата гдtто се на

домакинство,

мира сградата, ",I1.-a на 'сградата, името, прtзимето 11 прt
Ropa си (а аМ-а на прtброителния участъкъ, както и Л-а

попска да му се прtдаДЖ1Ъ
му бжджтъ дадени,

топ ще

на прtброителния домакински ШIИкъ

е

е

ще е отбiшtжuлъ

толкова,

.самия прtброитель) домакинътъ притежатель на сградата

ВС/МО лице,

пли наемателя написва llослtдователно, ясно, отчетливо п

въ

безъ

б I ол на

съкращсние отговора

на -зеtки

нит'!; пъ к.чпата въпроси и

§ 73.

еДUllЪ отъ зададе

ние трtбва да се обърне на
нието· служи

1011

само за живtянпе,

а ще се пише

(;П.:1lО

6' JlJJ()Co. Тукъ ако зда

то срtщу въпроса буква

аа :JlC/UlIhJJJlllt";

живtлние и за друга нfшаr.ва цtл:ь
зданието е кжща

ако служи

и за

напр. една часть отъ

а друга часть нtкакънъ дюгенъ, мага

отб'f;:Itзано

кол

ото

което

KapTIITt

гато

праздни

провtрl1,
въ

има

IЦО:lIЪ

числото

спuсъка, т.

отъ

му 11 ще

каРТllтt..

да-ли

нощьта

попълнена

карти

BC'f;KO едно

на пашtата

попълнени

записано

е.

ШIЪ

да-.'III за

на прtброявансто

.1IlЧIШ /шрmа

11,

ако въ

има разница, ще пита аа причинит 1> на

Освtнъ това ще попита, да-.Ш отъ А~НЯ, ко

е далъ картитt

ги ПРlJбира

въ списы.а

е прtI.арало

доиакинството,

та>! раЗНUI~а.

подписва картата.

Нрп написваНllето на картата особенно внима

ЧIlCдО

всичк :т'!; видове, ще отпдс послtдовате.1НО в 1,

въ ДО:llакинството,

не е станало

HtKaKBo

до деня,

измtнеНlIе

когато

въ чис:rото

lJa членове I''!; въ ДОl\lакинството, т. е. да-зи прtзъ това
BptMC нtиа новородено AtTe или отсжтствущъ членъ) иди
пъкъ да-.ш не имъ

е дошелъ гость,

коиТОАа е прtка

ра.1Ъ HOIЦьтa въ ДО:lIaКИНСJВОТО. lIри утвърдителенъ

c:ry-

lJ!bfJIllle и аа дю/еий. .IlilЮ3111llJ. I/ЛJЬ6I1Я. з;аЛ(/f1(!Ъ" и т. н.

чап, ЩС види, 1Iма .ш попълнени лични карти за новоро
деното дtте и за госта; ако IIt:lШ, веднаеа попълва таки·

(споредъ

ва

зинъ, Шltвня, хамбаръ и т. н.,

случая) и наИ-сетн'!;

живtЯНllе

т. е.

нс е кжща,

ще се пише

: ко
то

." 1l

не служи

ще

се пише

З'( :JI(It-

НlIкакъ за
за

карти.

lIОДllрЪ това ЩС

KaltBO

именно служи: "чеJ)Jj,(Ja"', ".1/Ч/lД 1l щt" .,Г),I/щ.llJlЛ" • • хаlJfт".
"Г)ЮUJ/о", ".llпгU.'1JlJ{О··. "UЛlЫJl{J(", •. ха.llиаро". и т. н. (СIIО

сс нсвписани

.редъ случая).

:lleIlIlO

~

74.

по-горния

Ако случая е такъвъ,
т. е

§ 60,

отъ 10ЗЪ

ШIето

на

слtдователно,

послtдния,

домопритежателя

бави до подписа си думата

Прtброявание

111.

се отнасл

въ зданието не живtе самия ПJlИ'

тежате.IЬ, а нае~Iaтель, И,

сана

за какъвто

тогава

Iшртата е напи

наемател!!

и ПО;I,ПlIсва картата,

отбtлt:ша
като при

да се обърне

копто

внимание

впише въ н'я всичкия

има въ този день.

на това,

'1' укъ

че въ картата сп

домакпнътъ трtбва да впише са:.1O оня добитъкъ, копто
топ отглежда, а не и оня добптыъ,' I,OllTO Toii е далъ на

nptxpaHa

пди подъ другп

Н'lшаквп условия у другъ до

карта, IJ

у единъ ДШIaКIIНЪ с) на:\шра на прt·
впише въ картата си заедно .,СЪ своя

добитъкъ И чуждип.

§ 77.

Сдtдъ

IШIШIПО

не бll тр'hбна.1) да· со

:»

да

.111

в-Е. тан

I,apTa

IIС сж IIIшсаllll като or~

11 таЮ!В<l .1Iща отъ ;1.0~ШIШНСТНОТО, ltOlITO Н(}
Tpt"Ba.lo да СС С:\ltтатъ за отсжтствующu, споредъ

СЖТСТВУЮЩII

наредбllгf;.

като напише OTfOP-n на картата

OItO-

прtб

рОllте:rя ще прпстжпи КЪ:\IЪ провtрката на са:lШтt ;ЩНЮf,

които сж записани въ картитt. За тая:

Ц'ВЛЬ

Toil

провt

рява /i,apma с.идо нарта, uле С.иы)о il,llC и Jpafft 1- c.lJlJuo
грщftа BCtKO едно отъ зашrcанитt свtдtюш 11 ако св УIЩ
ж~тъ погрtшно записани,
с.тучаii прtБРОI1тельтъ

всdllша ГII поправя

Tpt6Ba

Въ тоаъ

да оGърне особенно .НlIIша

IIIIС на графата "авание, занаатъ, заШIТIIС", ;1.а'':1I[ ОПОНО
ритt въ тазъ графа C/)\ наПllсаНII IlIO'lJ{() СПОРС.J.1. нанс·
на гърба на

I.apTaTa

настаВ.1СНШI за ПОНЪ':Ш<l

lIието

il.
S 83. II

храна или при други нtкаквп услония чуждъ добнтъкъ,
ТО ДО:\IaIШflЪТЪ ще

Е;щопрt

да ЛII аа IItюш :rllца нс C/h

попълпатъ :щ Т'вхъ; 2) да Л1l НСllЧКIlТt
Щ/Jс,);mСllllJ,IjJUЩ/l
ОТ7. ДОНaIШНСТВОТО .1ица С,), шшсани пъ ()О.1Щ/i,llllС/Щ/J/(J,

чатанитt

макинъ.

§ 76. I\oraTo

Уltажа"l1. :111

l'It IIПlIсва.

§ 8 J. С.1tдъ като напраВl1 прtдварите.1Ната провtр

По една 1/ЛРJJlа за dOUUIJlOli,{l 1l дО.ltaln'lIlJJlJЬ
буква Лi', трtбва да попълни въ Деня на прt

брояванието Бсtки домакинъ, 'като

трtбва

ItapTII,'

1)

ПСIIчкитt .lUЧlll(,

ItapTa.

ка, за която се каза въ прtДИДУЩlпt параграфи,

§ 75.

добитъкъ и домашни птици,

тоП веднага

съ това ПJ)()н'l;рнва:

l1аста8.1еНlJята въ

на добитъка и домашнитt
птици.

11lJllщи.

таюlВ3,

попълнеНJI таlшва

бll

• наематель".

провtрll, да ли

карти с ,у, ВlllfСШШ въ rJО.11ШCltllС/i,аmа

че

за

тъй, С.ltдъ IШТО прtGроитс.1Л СС j"BtpU: 1)
11 /OC/IIII на до.:\ш

GCIl'lJ.·1l lIPIICm/J/C/l/6,ljJO/l{ Il Ч.теновс
кинствоrо шш ПОПЪ.1неНlI .11ll[J( II карта;

нове на ДО:\IШШНСТВОТО

2)

че аСI(I{/,({ ч.1с

сж ВПllсаНII въ fJO.'1I(1{{.'mJ!lr! Iщрта;

Стр

3)

8.

че показавитt

за

тtхъ свtдения

еж пълни, точни и

вtрни. споредъ дадеНИ1t настаВ:IеНИЯj
Л/lЧll/l- карти
е ук~зало,

за

че не

ДО~laIшнската

4)

ч' е поп ЛНIIЛЪ

ония лица въ домаRl1НСТВОТО,
сж

били

карта,

написани

за КОIIТО се

карти и ги впише въ

и наИ-с.етнЪ,

сл1>дъ

като

подпиш{'

вспчкитъ карти, въ които има отб1>л1;зано, че трtбва да
НОСJЖтъ подписа му, 6CII't1i/'1Jl1b карти (лични, картата за
добитъка
картит1> за сградитt), RЛожени въ домакин

лиця. 01 Ъ всиqкитъ ЛU'ЧНlt карти В
сборъ, коЙТО ще ПОК1\3В;! общото
6УlОЩlimlЬ

ще турне

зилtпва,

въ плика

ще отбtлъжи

и

безъ· д.а го запечатва

въ напечатаната

84. ),' огато

въ

домакинство

HtKoe

въ Общ.

таб·

за

се заяви на

ТIIТЪ

.JW

на nрtБРОllтелния

день

или

на ДРУГllЯ

случаи,

l;oraTo

ще

R..10Жf'ПlI

П

не трtбва

и О)l'БДИUIl

('!НIЪ .лUЧllQ

lЖ('ШIСЮ\ НСИЧКlIтi;
заВЪР3НИII

въ

да б,nд,у,'Гъ

карти

ШНIК!J1 а.

ва ..1tIJf'I1И

11.111

§

91, П рi;броите..1Я трi;бlЩ да uжд(~ събрялъ Ю1)1
"11
JJяii-къено до 2-и .яНУnрllii I!f-'чррьта, а ннiН,Ъ('1 О до ;) п Януар'ИJl
'грtбва да 1'11

пр'Бдяде в

за да прибере кар

По с,у;щnя начинъ uр1>брои'rеля

t'р1>щу

титi; въ учает I,Ю\

П;IIIКЪ 11 ще се върне

день,

го

11

запечnтаНIf,

които ще nОПЪЛНIl веднага, ще отбtлtЖII вър' у тъхъ еж
сжщия

СII,

П ..1ИR:онетt

ще остави въ домакинството други карти, заглавията на

още

УПр:Ш.11'1ше

учя('тъю\

npt-

броителя, че оставеншt отъ него кар"и сж изгубени, топ

щия (стария)

..' lII ца

Щnмъ t'ъсТ/ши помеtl;\\тnта нъ IJр1>диJ.УЩИЯ

§ 90.

таб.шц'\, прЪБРОlIте ..1Н ;Jяиа{'л

§

:шца по КОЛьО отъ всъкп ВIIДЪ карти съдържа.

~

въ прi;брОИТРJl Iшл МУ учаСТЪhЪ

женскитt .i1IЩI) на да'вамtри общuл орой ва всички nри
CJК11lCт • ..'JИЦ:t 11 гости въ прi>брОl!те ..1НИЯ му участъкъ.

или

. него

върху

получрНlJЛ

на nРUСЖ11lсm

10

сти отъ :лсеuскn П"JlЪ, вПИt'ва нъ тнБДI1l~ата ('р'Бщу
думата "жрю'ки" и съБИР1\ тия двi; ЧИС ..1ft (М;ьЖКИТЪ и

.1

СБ ата,

Г И

11

'1\1(' ..

ОБЩi Н !:ОТО Уllр·\в.1I'ние,

h

Щ')МЪ (),'щин<'китъ

§ 9=?,

ПQСТЖПИ и при

прtброитt>.lИТЪ

картит'h на домакинството с,у; толкова по

IОII'Т(){Ю

IНJ.1учатъ

П') прi;6рШIВИИl:'ТР,

И.'111

самит-В прi;броите..'1И, орtг ..1':ВЖДf\ТЪ и пров-В! ннатъ ннй
Щ»Тf'JlНО

домакинството.

за нtКN\дt,
ненитъ

илп ще се IIзсе.:IИ,

СИ карти у съсtдитt,

ги вземе.

въ Ю1р'lитt,

всичко

е П31п.ршено

IlРИС",,"IСТНIIС'ГО на

данни

и

3НПIlt'аН1I

11

трtбна да

на пр'ьброяванпето

е отп,у;тувало

и не е оставил

прtди

попълнени

карти, тогава прtброителл

зачерква

въ. списъка

и заGtлtжва

си

§ 93.

ще

HnCTI.TH,

кяртит-В даННI1,
нето

това

което

не

е

записано

въ

на тня

пр-Впиш,у,тъ

н1>що въ графата "забtлtжка".
§ 86 Ако ли пъкъ въ участъка му се укаже ново
пристигнало домакинство,

т(.чuоетьтп

ПП'Ь.llj()тпта

вс-Вки

Общ.

се състаВII таблицата

това до·

неточ.

11.111

C.1-ВДъ като ПО ТО311 lIаЧllНЪ

но

у съсtДИ1Ъ си

lIЩКИНСТВО

на пашшта

зн н('заu:\ ВНОТО ПОlJранявс на 'Гия

попъл·

отъ гд1;'1 О ПJitбрОIIтеля

А ако домаю'нствот(}

HaMt-

У(!,

въоб

т1> пеод
C~ УЮ1~

.111

ж,nтъ иtR:йКВIt ю'т .. чноетlt И ..111 УПУЩI'IIIIЛ. )НН'П 'j>t'ждатъ

01 п,у;1ува

остави

нко

еЪГ.1~СllO НаJlf'дБIlТоВ,

ТНЪРЖД~IЩТЪ Jtартит-В съ П О Дlll1Сft CI'. А ИКО

Домакинството, което, слtдъ IШТО е прtкнра

ло нощьта на пр1;брояванието въ оGUlИната, ще

щьта

ще,

I\apTJJ,

§ 85.

IJ

('11

рятъ, че CSi. праlШДНО И точно

3а б 1> л 1> ж ка, AI;O се УI\аже, че е остаВIIЛЪ въ домаI\ПН
ството повоче карти, ОТIЮ.iIIЮТО е тр1>БВ:lЛО, топ ще прибере 113лишека

ваПllсаНИ1-В

въ

('I1МII

гръшно напасани, щото да се попраВ~\1Ъ е невъзможно,
за

ПОl\lnщницитt

О'ГЪ·

тоВ

или ПЪJtъ когато е билъ оставилъ недостатъчно число кар
ти

ЧР-В31,

книжаТА

) пущсвия.

ПР'III'j.;РIl Bi>p~

'нн ,НН1Ii('ННIIТ'Б

}{метъ

ЩtJ

рЩ'llо"еди

въ.

да

б Аа (БЩlIнати 1I1У. Зи съставя

'габ.1ИЦ't

не ('с п('ка друг,),

ПП j)f'ДЪ

ДНI1иит1>,

рдна отъ ~ъстпненитt OTI,

111

които

оснъвъ,да

съдържа,

се'

Bt'tKa.

'В6рОII';Р ..'1l1т1> mаБЛUI(а а

'ГаIЩ: сл-Вдъ като ('е ПР-ВПIIШt1 отъ lH'1 ка таблица а
въ mаtfЛlll(аmа tf ГРnДI1 11.1 I1 ('('ДОТ", .м 111\ '] p1;(j рои~

СПII

съка на прtб}Jоителнпя му участъкъ, прtБРОllтелЪ'JЪ ще

те.1ННЯ

попълни веднага

Ilр"hБРО1l1f'JlЯ ще С(' IНJllше отб1>Jl1З ШШI въ 1Ilаблuцата
а брnii lIа ЖИ'Гf'JlIIтt нъ в('1нш Ilр'hБРOIПР';Н'I1Ъ участъкъ,
м",жltи 1\ ЖРНСЮI IЮ omd,b.IHO, ,-:.акто с !JОЮ ЗIНЪ '1'\ З~f
ирон II въ то6.11щаmа а JI 01 Ъ долу ще се IlОКнЖ,YiТl ...

са мъ потрtБНИ1i> карти за

това дома

RИНСТВО у самото домакинство 11 ще прибере
6РОИ1еля,

картитt.

Когато въ едно домакинство се заяви на

§ 87,

че не е било

тптъ, нъ че

възможно

домакинътъ

е

прtброптелл

се

за

лице,

попълванието

тамъ и е готово

да даде

np'h-

попълнятъ

HtKoe

или друго

може да даде потрtбнитt
свtдtния,

да

на

кар"

коет()

карТlI1'.!>

исканит'h

данни,

прпст,у;пва веднага къмъ написването на

Kal:-

титt и слtлъ това ги прибира.

§ 88.
кинство,

Htl\la

че каlJТПТ'h не

В1.

ДОМalШНСТВQТО

даде потрtБНИ1t

св1>дtНIfЯ

въ' такъвъ случаи
когато

CN\

ще доиде

попълнени

оше еДIIRЪ

си отиван\}

не може

че в ь момента
ще

опр'Вдtля

може

да се

А ако

попълни

пъкъ H~ е имало връме да отива

и

II

)lа

день п часъ,
нзмtри

1\0

името, пр1>нпмl'ТО 11 .ll}/ВК:"J''Ь'Р'Ь ва

<Нl М&ЖКI111,

{'ъ, по,дПИt'llт1,

РII.

'Гi1б.ШЦi1Т:! R;H'AIlO

и

зl

Ж('Н('Юlli,

Cf-'.lCKIIT!;

Лlll~а

въ

общ I~~IC ГOH~ 11' Пl'нша гъ

СЪ В('II'IIOI'Г1> IНHIКl1

ОIJНКУШIIIII ни

.111110

OK(),lI,ii

добр1> 11 гриж

кря На'IНЛIН!КЪ,

Н:"ИТО от-ь

('ПОЯ етрани ги пр1>IJраща "1'·lнъ Ок:р:,"ЖIIIIЯ У праВllТе ..1Ь

на ка рТ1Iт1:,

п;v.ть въ 1I.0Мaltинството и

св'tдtнин
да

и'hкое дома

за попълванпсто

гато лицето ще трtбва непр1>м1>нно
за да даде пужднитъ

и

1,0eTo

Л1lнето,

прtброителл

общптъ ебnроне

и

оБП\IIIIата t'р1>щу AY'IIIT1, "Щ'II'I!\:О ЖI1Т(' ..111 11'1. {\611~I'Ha1';I'",
§ 94. Щ"~IЪ съсгавнтъ Т:1Я тnб..lI'Ц'\ з, броя на·
ЖIlТе ..1I1Т1:. въ о(jЩI1RПТ1:. ('11 tI У д(\('т()в1>},лтъ \l1;рИf'СI ьта

11

Каже ли се на пр'hброителн въ

учнетъкъ,

11'1.

('КII

ДНjJ\'I\Цtlя'Г.; Ш\ С rftTI1CTl1 к,\та, а 1'pa.J.('I-:'~I'ГОj.; 06ЩII Н
i~M('TOIIP

реlЩIIЯ.

-

ГII И(~IIРПlЦRl Ъ

Гр

тамъ,

IIallpHII,)

с. фия,

IO.lIIli ; 9011

(подп-)

ДIIРf-'КТОРЪ:

нъ

(';',Iцагн. ·АI1

гnд

В. Дюстабановъ,

при повторното

вземе

картитt,

втори ПN\'IЬ,

или

прtброи

теля съобщава за това въ общинското управление, което
се распорежда за попълването и прибирането на картитt
въ домакинството.

ИНТЕРЕСНО.
имаы1ъ 400 корена,24 вида трандафила за проданъ
присждени преди двъ години. А трандафилитt проданаеми
отъ общинското управление, с,у; прис;\\денп прtзъ миналото

§ Н9 lЦОllfЪ бжде:ио този начинъ провtрилъ и при-

бралъ у дома си бси"1<lImrъ карти

отъ 6СUЧlm

домакин-

лtто за това сж слаби,

провtрать

което интересующитъ могъТЪ да

нагледно, Цената отъ 1 до

общинскитt се продаватъ по

ВN\тръmпа страна на паш~ата, отдолу подъ списъка. За
лопълнението на тая таблица прtброителя постжпва тъп:

одборъ сортови, които с;\\ тоже по възрастни отъ дръв
четата продаваеъш отъ Общинското Управление. Цtна.

АЪМЪ числото на всичкитt ЛItЧl/1t карти А прибавя броя

1

да ПОПЪ:IНИ lIlflБЛlll(аmа А, колто се намира въ втората

само на .1IAiЖ1<ltrilllJ лица 01'Ъ вспчки'rъ

/'

и получения

сборъ, които

.11/'(11/'

карти Ни

ще показва общото число

на ПрИСЖТСТВУЮЩИТЪ въ пр1>броитеЛНИJl му учас1ЪКЪ лица
и гости

ОТЪ .JlА\ЖЛ'/t

1l0ЛО.

11ПП('ва

въ

таБЛDцата

С}ltщу

левъ корена; общинскитъ се

Имамь за продань

ПРО)lавать по

ст.

80

Продавамь и съ условие, посажданието да бжде отъ·

мень и

Въ тоя

носта

к_и_тtJт;Л~ll;;"~Н~It--тi:;к~а~Р;Тн,И~;;;h;-'~П~Р~И~б;Я;-R(11t1\;"6~1;;;'();;;J;-;;1~(_'(v(·с;;If~():-;н;;;а~:fI,;:(:-'f_"_(·.:.:."'_lI.:.:.m:..:.,.:.:.ь~
llЗ,J,ава llарпеНСIiО ГраДСI\О Uбщинско УJlравление

80

и овощни дървета: Круши, Ябълки и Н'аисии разновидни

дуиата "мжжки';. Слъдъ това, къмъ ЧJlСЛОТО пъr~ъ на всич-

-

СТ,

1'50 лева корена,.

ства въ пр1>броителния си участъкъ, прtброителя трtбва

нехванатит1> корени да

случаи

на посажданието

гр Варна

б;\\дътъ за моя

cMtTKa

цtната се ув~личава п:эедъ видъ мест-'
и

числото

на коренитt.
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-
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