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П. По мрежата се назначи съ сд,Варненски Граждани!
щия протоколъ следния персоналъ: ,
1) Главенъ монтьоръ г-нъ,Немецъ съ
<г Пазете, чистота на града и
450 лева месечна заплата;
,
не !обръщайте
улиците
на
мес2)
За
и.
д.
работници:
А,
Яневъ,
то, гдетр/се изхвърля сметь и Мл. Вълковъ, Асень Васплевъ и В. Вълчиновъ съ по 100 лева месечна заплата;
помии.
.,
, ,
3) За и. д. запалвачи: Н. Андоновъ,"
> *' Пазете общинските, държав М. Чизмаровъ
и Д. Петровъ съ пон 100
ни и частни имоти, като своите. лева месечни заплати и (
4) За и. д. завЬдующъ работилница
Предупреждавайте
децата да
!
та Я. Петровъ съ 200 лева месечна заплата.
не чупять 'и двлатъ дърветата , Съ цротоколь № 2 отъ 3 януарий / .
въ" градините и по тротоарите. 1914 год. гр. общинския съветъ реши, *
<K»i

i

•

!

Л , Общински хроника. < *
Т. _ Ьъ протоколъ № 1 отъ 2 януарий
1914 год. се назначи въ градската елек
трическа централа следния персоналъ:
1) Главенъ машинистъ г. Мюллеръ
съ 450 лева месечна заплата, съ две стаи и
кухня за помещение въ същата централа;
2) I машиниста.,Христо Николов^съ
250 лева месечна заплата; <>
• 3) За и. д. Л машинистъ Гавраилъ
Божковъ съ 175 лева месечна заплата;
,, ч 4) ,3а и. д. Ш машинистъ П. Абаджиевъ съ 150 лева месечна заплата;
,5) За и. д. мазачи: Христо Г. Яневъ,
Ставри Михаиловъ и П. Койновъсъ по
100 лева месечна заплата; , t ,, .
6) Двама прислужници;
|а
,,,!., 7) ( За ,и. . д. > складчикъ-вратарь Раздоловъ/ съ 120 лева] месечна заплата,, г

да се пише на Бременската и Хамбург
ската общини и се помолятъ да влезатъ
отъ името на Варненската община въ
преговори съ инженери въ тия градове,
специалисти по канализацаята — хигие
нисти, за възнаграждението? което би по
искали за идването си до града Варна
за да взематъ участие въ комисията, коя
то ще се произнесе за измененията, кои
то, требва да станатъ въ плановете на
канализацията на града, за да се напра
ви безвреденъ за плажа главния колек-,
торъ, като се приложатъ при писмата и
плановете на канализацията и се изложи
въ същите дисма върху какво има да се
произнасятъ специалистите инженери.
, Съ протоколъ № 7 отъ 17 януарий
1914 год. се отпустяа на жителите въ
квартала „Сесъ Севмезъ" безплатно об
щинско место за постройка на училище
въ тоя кварталъ.
,
,1
.. .
1,, Съ сжщия протоколъ. съветьтъ даде
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право на постоянното присхтствие да на
еме трима каруцари — надничари съ по
3 лева надница, които да работятъ съ
новодоставените 3 двуконни общински
коля. Съ протоколъ № 9 отъ 20 януарий
се р е ш и : Напечатания въ 10000 екзем
пляра правидникъ за общинската инста
лация и осигурителните предписания да
не се продава, а да се раздава на граж
даните даромъ. На кориците на същия
правилникъ да бъде отпечатана реклама
та за ползите отъ електрическата енергия.
Съ същия протоколъ гр. общ. съветъ
реши да се иска отъ висшата съдебно
административна комисия, съгласно чл.
16 отъ закона за благоустройството, приз
наване по принципъ, че сжщеетвуватъ
условия предвидени въ същия членъ за
изменение регулацията, като кв. 161—163
си останатъ и ул. Приморска се възстано
ви както е била въ стария проектъ, само
че Бул. Фердинандъ да остане съ ши
рина 30 м вместо 50. Така също вслед
ствие неколко кратни заявления отъ
страна на варненското Археологическо
Дружество да се направи изменение на
регулацията на часть отъ кв. № 98 за
да може да се запази римската кула и
впоследствие да се регулира, се реши
да се иска признаване по принципъ, че
сжщеетвуватъ условията по същия чл. 16
ва изменение казаната регулация.
Въ протоколъ № 11 отъ 22 януари
общинския съветъ разрешава да се наеме
зданието на г-на Балтаджиева, V участ,
улица Асенова, за помещение на канце
ларията и на управителя на общинския
лозовъ разсадникъ за срокъ отъ 3 го
дини съ годишенъ наемъ 1080 лева съ
условие, че договора се унищожава по
право, щомъ общината си построи соб
ствено здание за същата цель.
Въ протоколъ № 12 отъ 27 януари
по поводъ на приготвените отъ фи
нансовите ревизори Н. А. Бучковъ, П.
X. Генковъ и Аврамъ Гачевъ и преда
дени на постоянното присхтствие два
акта, съветътъ съ втзмущеште конста
тира, че ревизорите * тенденциозно и съ
умисъль да се постигне разтурянето ва
сегашния общински съветъ, преписватъ
на целия общински съветъ неистински
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престъпни деяния, състоящи се въ на
рушение на длъжностите си като съвет
ници, съ цель да се принесе, въ вр4да
на общината, материална полза на дру
жеството „Изида". Съветътъ намира,
че за тези явно клеветнически обвине
ния на господа инспекторите, послед
ните требва да бждатъ отдадени подъ
углавенъ еждъ, като за тая ггЬль се на
товари п о с т о я н н о т о присхтствие да
направи потребните постъпки за въз
буждането на това преследване. По т в зи съображдния и следъ като се изка
заха всички политически • групи въ съве
та, съвета единогласно р е ш и : Д а не се
даватъ никакви отговори и обяснения по
изложението на финансовите инспектори
въ акта имъ «N° П отъ 23 т. въ пункто
ве 38 до края. Да се възбуди углавно
преследване срещу финансовите инспек
тори П. А. Бучковъ, П. X. Генковъ и
Аврамъ Гачевъ, съставители на акта, за
гдето при изпълнение на служебните си
обязаности ех нанесли съ цитирания по
горе актъ неоснователно о б в и н е н и е
на Варнен. Гр. Общ. Съветъ състоящъ
се отъ: Кмета Ал. Василиевъ, помощ, на
кмета: Г. Ноевъ, Ан. Данчевъ и Г. Серафимовъ и общ. съветници: В. Поповъ
К. Геновъ. П. Кърджиевъ, Ст. Савовъ,
Г. Филириди, С. Юлзари, Д. Перелинговъ, Д-ръ В. Парасковъ, Г. И. Самоков
ски, Ан. Байчевъ, Д . С. Поповъ, Д. Кондовъ, М. Кербелъ, Т. Страшимировъ, Ст.
Георгиевъ, Ив. Павловъ, Р . Василевъ,
Д ръ В. Карамихаиловъ и М. Вълковъ
• за набедяване и наклетяване гореказа
ния съставъ на общински съветъ по по
водъ изпълнение служебните имъ обязаноти. Преписъ отъ настоящето решение да
се приложи къмъ акта и да се обнародва
въ „Общ. Вестникъ".
Къмъ това решение съ прот. № 13
отъ 24 януарий се прибави и следующия
мотивъ: че съвета, като изхожда отъ тен
денцията, съ която е написанъ отъ финан. инспектори акта № П намира, че
щомъ се постигне' цельта, за която е на
писанъ този актъ (разтурянето на общ.
съветъ) последния ще бъде туренъ въ
архивъ, а съветътъ' иска да се разясни
и хвърли повече светлина по канализа-
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Стр. 3

отъ закона за полицията ва селските
общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1) Всеки гражданинъ е длъженъ не
забавно да съобщи на градската санитарно-ветеринарна власть за умирането
на добитъка му, като представи и интиОбщинско Статистическо отделение.
запския билетъ на умрелия добитъкъ, за
Сведения за гражданското състоя да може градската санитарно ветеринар
ние на Варненската градска община за на власть своевременно да констатира
съществуванието или не на нвкоя зара
месецъ февруарий 1914 год.
зителна болесть и да вземе нужднигЬ
I. Раждания.
предпазителни мерки;
2) Всеки грзждаиипь е длтженъда
Българи 56, турци 12, евреи 6, ерзакопава
трупътъ на умрелия му доби
менци 9, гърци 3, други народност 9
тъкъ
въ
определеното
место — гробища
или всичко 95, отъ кои го 38 мъжки и
та
за
животнитнит/Ь
—
, като предвари
57 женски.
телно получи съгласието и опитванията
II. Женидби.
на градската санитар.-ветеринарна власть.
На нарушителите на настоящата ми
Българи 58, турци 5, евреи 2, ерзаповедь да се съставятъ актове за да
менци 10, гърци 5 или всичко 80.
ването имъ подъ съдъ, съгласно чл. 266
III. Умирания.
отъ закона за санитарно-ветер. служба и
Мъртво родени 1, на възрасть отъ полиция чл. 416 отъ наказателния законъ.
Изпълнението на тая ми заповедь
1 до 5 години — 36, отъ 6 до 20 годи
н и — 24, отъ 21 — 4 0 години — 13. отъ възлагамъ на градската санитарно-вете41 до 60 години — 1 5 , отъ 61 до 80 го ринарна власть и на санитарните и по
дини — 22, отъ 81 година на горе — 3 лицейски власти, които да даватъ съдей
или всичко 114, отъ които: Българи 91," ствие на ветеринарната власть, когато
турци 5, евреи 4, ерменци 4, гърци 2, имъ бъде такова поискано.
Преписъ отъ заповедьта да се из
отъ други народности 8.
прати на г. Варнен. Окр. Управитель за
Статистикъ: Хр. И Поповъ.
знание.
под. Кметъ: А. Василиевъ.
цията на града, което ще стане само то
гава, ако се дадатъ подъ сждъ състави
телите на акта — финансовите инспек
тори: Бучковъ, Генковъ и А. Гачевъ. •

ВАРН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.
ЗАПОВЪДЬ № 136. гр. Варна, 28

ЗАПОВЪДЬ № 137 гр. Варна, 28 фев
руарий 1914 год. Предвидъ на това, че
болестьта Сапъ по конете се констатира
случайно въ последно време много на
често, което дава да се мисли, че тя съ
ществува и е много разпространена, вслед
ствие безконтролното движение на коне
т е поради войната а последствията отъ
иея зараза е х чувствителни за стопани
те, то на основание чл чл. 176—183.
92-94 и 320 отъ закона за санитарно-ветеринарна служба и полиция и съгласно
чл 65 отъ закона за градските общини.

февруарий 1914 год. Предъ видъ на то
ва, че всеки гражданинъ не съобщава
своевременно на градската санитарно-ве
теринарна власть за умирането на доби
тъка му и не го заравя въ определено
место — гробищата за животните —' } а
го изнася и хвърля по крайнинитЬ на
града и жилището, вследствие на което
става причина да се разпространяватъ
болестигЬ по добитъка и животните, то
на основание;чл. чл. 90, 92, 94 и 103
ЗАПОВЪДВАМЪ: ' отъ закона ' в а \ санитарно-ветеринарната
1) Всеки стопанинъ на коне е длъ
служба и полиция и _ съгласно чл. 60 отъ
г
закона за градските общини и чл. 133 женъ да докара въ канцеларията на град-
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скйя ветеринарен^ л'екарь свой конь на
санитаренъ прегледъ, гдето ще се кон
статира здравословното'състояние на коньтъ, 'за* да се взематъ необходимите санйгарно-ветеринарни мерки.'
v.-•»..?.
На нарушителите на настоящата ми
заповедь да се съставяте актове за- даванието имъ подъ сждъ, съгласно чл. 266
отъ закона за санитарно-ветер.! служба и
полиция * и чл. 416 отъ наказателния
законъ. •'•'• ::
'••"' '' V-'-'' ••
Изпълнението на тая мй заповедь
възлагамь на градската саиитарно-ветеринарна власть и на полицейските вла
сти, които да давагъ съдействие на ве
теринарната власть, когато имъ бъде та
кова поискано,
Преписъ отъ заполедьта да се из
прати на г. Варнен. Окр. Управитель за
знаниеГ ' ' ' , , ; •'

под Кметъ: А. Василневъ.

отдаване 'на гфедприбйачъ-напрайаТа на':

казарма, конюшна, нужникъ1 й навеса за

КОЛа на 31 • п.° Варненски полкъ въ'тр.

Ески-Джумая:

''-!mtl' J

-"!

i *

Приблизителната, „стойноеть на пред
приятието възлиза на казармата 131,054
лв.ЗР!ч;т;(залогъ 6500"' лв. j на; конюгпната 17,265 лева иска се залогъ 870 лева;
на навеса '10,600 лева иска се залогъ
530.лева и на нуждника 8,352 лв..31>ет.
иска се залогъ 420 кв.
;* • ' ' •
Допуща се конкуриранието по от
делно или за всички изобщо.
* Точно 'въ-3 часа'после пладне ще
се почне отварянието на подадените оферти, до което време и ще се приематъ
такивато.
Поемните условия, описания, черте
жи и пр. могатъ да се видятъ всеки
присътственъ день и часъ . въ < щаба на
полка гр. Варна.
• "• . . ,.'
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 и 15 отъ Закона за об
ществените предприятия, ?
•'.
ip*. Варна, 16 февр. 1914 год.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3744. гр. Варна, 24
февруарий 1914 година. Обявява се на
интересующите се, че на 14 мартъ т. г.
3 ч. елъдъ обедъ ще се произведе втори
търгъ (съкратенъ срокъ) съ явна конку
; Огьщаба на полка. .
ренция за доставка на 30 кв. м. гумена
постелка, нужна за общинската електри
ческа централа.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 8 6 6 Варна, февруа
' Приблизителна стойнпстъ 1200 лева.
рий
1914 г. На основание писмото на
Залогъ 60 лева.
началника
на 8-то полково военно окръ
КМЕТСТВОТО. '
жие отъ 24 того подъ № 294 основано
ОБЯВЛЕНИЕ № 3745. гр. Варна, 24 на заповедьта по 4-а Преславска дивифевруарий 1914- година. ОбявяваЛсе на зионна; областъ .подъ № '16, § 1; отъ 21
интересующите се, че на 15 мартъ т. г. отъ същий, Варненското град. общинско у3 до 4 часа слйдъ обедъ ще се'произве правление обявява на интересующите се,
де търгъ (съ съкратенъ срокъ) съ. тайна че за запасните долни,чинове, за които
конкуренция за доставка на разни- же е. речь въ заповедьта на г-на Варненски
лезни материали, нужни за подържане окр. управитель подъ № 102 отъ 22 того,
електроразпределителната м р е ж а въ буква Б пунктъ 3 се отменяват, е.^за
пасните долни чинове, които по телесни
Г р а д а . . - : • . . i- ' . •••••
• : . . . . '
: • . . .-;<•>, .'; у
Приблизителна стойноеть на достав повреди ех станали неспособни за воен
ката е 3600 лева.
-•.••,• . ;, •. ,«;-.. на служба, за техъ ще последва допъл
Залогъ 175 лева.
.;!'!• ?. w; нително разпореждане, така че тия за
'•
•f ' КМЕТСТВОТО., -п-т пасни войници нема да се явяватъ предъ
наборната комисия. . "
,.'•'*.. .
ОБЯВЛЕНИЕ ife-9l,v.Ba2p мартъ н. г. ,:.и
п. Кметъ: А.Д. Данчевъ
въ 3 часа после пладне ще се произве
1; п.Секретарь: В. Д. Данчевъ. <г
г
де търгъ съ тайна конкуренция въ Вар
jiv>.'
ненското комендантско управление-• за
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"« -1 ОБЯВЛЕНИЕ № 2867 гр. Варна, 27
•февруарий 1914 г. Варненското град.'общ.
Управление дава пласность на' следньото
-окржжно*'На; Началника на;8гО Полково
Военно Окръжие отъ 22 того подъ №
283, осноаано на предписанията на 2-та
'Бригада' отъ '4'"пехотна- Преславска • Ди
визия подъ № № 215 и 216 отъ 10 същий.
„1) Съгласно чл. 7 отъ Цариградския
договоръ жителите мохамедани и помаци
отъ всички новоосвободени земи, се ос
вобождавате отъ носене военните тегоби
въ продължение на 4 години следъ на
вършване техното пълнолетие.
~'v 2) Новокръстенит-е помаци въ нови
те 1 земи също се освобождаватъ отъ но- с е н и е н а воената служба до второ раз
пореждане.
3) Всички помаци отъ стара Бълга
р и я ще се облагатъ съ воененъ данъкъ
и съ" тЬхъ ще • се постъпва както се по
стъпва съ мохамеданите, освенъ ако тЬ
пожелаятъ сами да служатъ въ войската.
с
Всички мохамедани и 1 помаци които
попадатъ подъ категорията на пунктъ 3
отъ настоящето и съ записани въ набор
ните списъци, явяването имъ е задължи
телно ! предъ наборната комисия, понеже
те ще бждатъ измервани както младежи
те отъ другите народности. Одобрените
за воена служба ще се освобождаватъ и
•облагатъ съ воененъ данъкъ, ' съгласно
закона за взимане младежи мохамедани
на военна служба."
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.
п. Секретарь:,В. Д. Данчевъ.
• ОБЯВЛЕНИЕ № 4033. Варна, 28 фев
руарий 1914 г. Варненското Градско Об
щинско Управление, на основание чл.
14 отъ Избирателния ваконъ, обявява на
г. г. избирателите отъ гр. Варна, че из
бирателните списъци за 1914 година еж
готови и залепени въ салона на долния
-етажъ на Общинското Управление и най
късно до 10 мартъ т. г. всеко лице, кое
то мисли че има избирателно право или
намерва в ъ 1 списъците на^бщината некой нородойности, оп/щения, грешки й
пр., относящи се до него'лично,' или до
.други лица, може да ги прегледа и за
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яви устно' или писменно' въ'. общината' за
тия нередовности.-Всеко заявление треб
ва да съдържа данните и сведенията, на
които се основава и,^ д а ' б ъ д е придру
жено отъ всички документи, 'които го
подкрепятъ.
' п '' *'\ ь -' •' ' '•
!

'

Кметъ: А. Василиевъ.
:

Секретарь: Ив. Костовъ.

ОБЯВЛЕНИЕ №fe34O3. Варна, 17 фев
руари 1914 год. Варненското гр. общин.
Управление дава гласность на следното
окръжно на Управлението на държавни
те и на гарантираните отъ държавата
дългове отъ 29 януари 1914 г. подъ № 5 4 7 .
„Въ управлението на държавните и
на гарантираните отъ държавата дълго
ве има сведения, че напоследъкъ особе
но много е засилена търговията на не
позволени отъ аакона на лотариите ино
странни лотарийни лозове. 'Търгуването
съ подобни лозове освенъ гдето е про
тивно на закона отъ 16 януари 1898 г.
но пречи същевременно на пласирането
на спестените местни капитали въ бъл
гарски ценни книжа отъ държавните и
гарантираните отъ д ъ р ж а в а т а заеми
като до известна степень влияе върху
курса на последните на местното наше
тържище.
Продажбата на непозволените отъ
закона инностраннн лотарийни билети,
лозове и други подобни, както и раз
пространението на обявления, проспекти
и други книжа по непозволените лотарии
е забранено отъ закона за лотариите
(чл. чл. Г и 5 отъ закона и чл. 25 отъ
правилника за прилагането му). Търго
вията съ тоя родъ ценни книжа не мо 1
же да се обясни иначе, освенъ съ сла
бата бдителность на финансовите и ад
министративни власти аа изпълнението
предписанията на закона за лотариите.
Предвидъ на гореизложеното, необ
ходимо е да вмените въ обязаность на
подведомствените Вамъ учреждения и
длъжностни лица да следятъ най-внима
телно за прилагането на закона за ло
тариите отъ 16 януари Т 8 9 3 година, обнародванъ въ „Държавенъ" Вестникъ "•
б р о й - l l ' отъ същата година и п р а в и л ' ника за, прилагането му, утвърденъ съ
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височайши указъ отъ 7.IX. с. г., обнародванъ въ брой 206 на „Държавенъ
Вестникъ с. г., като не допущатъ нито
да се внасягь отъ странство печатни прос
пекти, покани,, реклами, билети и други
книжа, забранени съ закона за лотарии
те, нито пъкъ да се търгува съ лозовете
отъ подобни чуждестранни лотарии. По
неже циркулацията у насъ на чуждес
транните лоаове и облигации, които се
котиратъ въ виенската, берлинската, па
рижката, лондонската и петербургската
борси, е позволена съгласно чл. 7 отъ
закона за лотариите, то за избегване на
възможни недоразумения управителите
на митниците ще требва да запитватъ
за всеки отделенъ случай управлението
на държавните дългове и само съ съг
ласието на последното ще допущатъ вна
сянето на подобни ценни книжа, прос
пекти и други, като срещу вносителите
на непозволените отъ закона за лота
риите ценни книжа, проспекти, покани
и др на основание чл. чл. 88, 182, 344
и 357 отъ закона за митниците и чл. чл.
27 и 28 отъ правилника за прилагане
закона за лотариите, да се съставятъ
актове и заедно съ конфискуваните ве
ществени доказателства (билети, лозове,
проспекти, реклами и други книжа) да се
препращатъ на финансовите началници
за но-нататъшно разпореждане. Както ад
министративните, тъй и финансовите
власти требва да следятъ най-зорко за
прилагането на закона и правилника за
лотариигЬ и щомъ забележатъ, или имъ
се донесе, за продажба и разпространение
билети, лозове и други книжа отъ заб
ранени съ закона лотарии, да съставляватъ за всеки , отделенъ случай актове
на нарушителите, съгласно цитираните
по-горе членове отъ правилника за при
лагане закона за лотариите, които фи
нансовите и административни власти
требва да внасятъ незабавно въ миро
вите сждилигда и искатъ преследването
и наказанието на провинилите се лица.
Настоящата , наредба не, се отнася
до гарантираните отъ държавата лотарии,
а именно: лозовете — облигации на бъл
гарското дружество .„Червенъ Нръсть",
облигациите на - софийскиятъ лотариенъ !
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заемъ отъ 1896 година и лозовете на
софийската класна градска лотария."
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИИТЪ.

НАРЕДБА
за описване на овците и козите, подле
жащи на данъкъ за 1914 г. и за събира
нето на сжщия данъкъ.
§ 1. Описването на овците и кози
те за облагане съ данъкъ (бегликъ) за
1914 год. ще се извърши точно по нас
тоящата наредба, която е аадължителна
за всички частни и длъжностни лица, до
които се отнася.
§. 2. Данакътъ върху овците и ко8итЬе: 40 ст. на овца и 60 ст. на коза.
§. 3. Обявяването подлежащия на
данъкъ дребенъ добитъкъ става съ на
рочно напечатани отъ министерството на
финансиите декларации достатъчно ко
личество отъ които се намиратъ въ всеко общинско управление.
§ 4. Всекой общин. кметъ е длъженъ о време да разпореди да се даде
по една декларация на всеки стопанинъ
на дребенъ добитъкъ, съ устна покана
да впише въ нея всичките си овци и кози.
Лица, които иматъ овци и кози, а
не получатъ декларация отъ кмета, длъж
ни съ сами да взематъ такава отъ об
щинската власть.
§ 5. Овците и козите се обявяватъ
въ декларация за облагане въ селото или
града, дето се намиратъ въ времето, оп
ределено за - подаване декларацията, а
не дето живее стопанинъть имъ.
§ 6. Всекой стопанинъ на дребенъ
добитъкъ е длъженъ да напише въ дек
ларацията, която ще полуяи оли ще взе
ме самъ отъ общинското управление, точ
ното число на всичките си овци и кози
беаъ никакво укриване, и следъ като я<
провери дали нема грешка, да я пре
даде на кмета, помощника»му, кметския,
наместникъ, секретарь-бирника, или на
отреденото отъ кмета съ заповедь лице,
срещу,разписка, която е на,самата дек
ларация. ,, .
. . . .,,,
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Ако стопанинътъ на овците и кози
т е отсжтствуватъ отъ селото или града
•си, декларацията се подава отъ домаш
ните му, или отъ оногози, който му натледва работата.
Управителите на държавни стопан
ства ех длъжни схщо да подаватъ дек
ларации за дребния добитъкъ въ пове
рените имъ стопанства.
§ 7. На неграмотните лица декла
рациите обязателно се напиеватъ без
платно отъ кмета, помощника му или
-общинския секретарь-бирникъ.
§ 8. Срокътъ за подаване деклара
циите за овците и козите се начева отъ
1 мартъ и се свършва на 25 сжщи вклю
чително, а облагането се свършва до 10
априлъ т. г.
Следъ 25 мартъ никакви деклара;ции не се приематъ.
§ 9. Натоварените съ приемането
*яа декларациите лица еж длъжни въ приехтетвието на подателите гласно да прочитатъ декларациите имъ, за да чуятъ
да разбератъ, колко овци и кози ех за
писани въ техъ, та ако има грешка, ту
такси да се поправи.
§ 10. Всекой стопанинъ- на дребенъ
добитъкъ требва да пише въ деклара
цията името си точно, както то личи въ
основната данъчна книга и както е за
писано въ данъчната му книжка, по ко
ято изплаща повемления данъкъ, или да
нъка върху сградите, или пъкъ върху
занятията, ако нема покрити стажения.
§ 11. Неподаване въ определения
срокъ декларация за овците и козитЬ,
които едно лице има, или не показването
имъ въ нея точното имъ число, се счита
за укривателство и се наказва: за всека
недекларирана овца 1.20 ст. и за всека
коза съ 1.80 ст. глоба.
§ 12. Всеко лице, което купува ов
ци и кози, презъ времето отъ 1 мартъ
до 10 априлъ 1914 год., е длъжно пре
ди да отлъчи бравит-в, да се снабди отъ
кмета съ свидетелство, въ което да е ка
зано : кога, колко овци и кози, и отъ ко
го е х купени и че за тНвхъ е подадена
декларация, или- че ех вписани въ спи
съка за данъка.
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§ 13. Хванатите безъ свидетелства,
споменати въ § 12 брави, презъ време
то отъ 1 мартъ до 10 априлъ, ще се считатъ за укрити и стопанина имъ'ще бхде
глобенъ споредъ § 11, ако не докаже, че
те с я декларирани.
§ 14. Общинските кметове ех обязани да издаватъ свидетелства на купу
вачите на дребенъ добитъкъ, само следъ
точна проверка, че овците, и козите еж
вписани въ данъчния списъкъ, или че за
техъ има подадени въ срокъ декларации.
§ 15. Кметъ, който издаде неверно
сяидътелство, ще се предава на схдъ за
наказание по чл. 354 отъ наказ. законъ.
§ 16. Най-късно до 30 мартъ 1914
год., възъ основа на подадените въ срокъ
декларации, общинскиятъ кметъ е длъженъ да състави за всеко село отъ об
щината си поимененъ списъкъ на дреб
ния добитъкъ въ три екземпляра и да
събере числото на овците и козите не
пременно до 30 мартъ 1914 год.
Поименните списъци се напиеватъ на
нарочно изпратените отъ министерство
то на финансиите листове. Единъ отъ
тия списъци остава въ общината, а два
та се изпращатъ на надлежния финанс.
началникъ, който предава единия на бир
ника, за да събере и внесе данъка по
него.
§ 17. Декларациите се нареждатъ,
пришивагь, подпечатватъ и заверяватъ,
и заедно съ списъците еедятъ готови за
изпращане на финансовия началникъ въ
срока който той ще определи.
§ 18. Изплащането на беглика, ваедно еъ припадающигЬ се връхнини, ста
ва: въ градовете до 1 май, а въ селата
въ 2 дни отъ първото дохождане на бир
ника следъ 10 априлъ.
§ 19. Най-късно до 1 юлий всекой
бирникъ е длъженъ де събере и внесе
беглика отъ участъка си до стотинка.
§ 20. За несъбраните следъ 1 юли
суми отъ беглика се налага 3 % глоба, а
бирника се наказва ако не представи
причини за несъбирането му.
гр. София, 14 януари 1914 год.
За м-ръ на Фин.: Н. Пиперовъ.s
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ОБЯВЛЕНИЕ № 2783. гру Варна, 12
феврудрий^ГВи год. Варненското д град-,
скр общинско (управление дава, гласнооть
на интервс.ующит& се^еледвьотр окрдж-,
но на-j отделението мостове и шосета при
министерството на обществените сгради
отъ 30 януарий т.,г., подъ № 1,294:
, Честь имамъ да,Ви,моля да наре
дите щото.заповедьта подъ <М° 1528, из
пратена Ви съ окръжно № 425 отъ тази
година да се чете, че срока за отработванието на натуралната пътна тегоба се
продължава както за 1912 така и за 1913
година, до 31-й декемврий 1914 година,
ноаеже при преписванието на казаната
заповедь е пропустнато да се , спомене
за годината 1913.
>
t
,, Направено е нареждание да се даде
поправка въ същата смисъль и въ „Дъргвестникъ." [
. ,
1 i п н п. Кметъ: Г. Серафимовъ.
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ. ! •

„ ,~Въ Нороселци отъ 17 до 22,мартъ
въ >селож>,Свог,е и отъ 24 ,мартъ, до; 10
априлъ въ гр. Срфия.,,
, " , г , у ,г ,
За
(Пирдопска
околия
,отъ 1, до 13
<>н
мартъ
, rLj л- я и ?ii, ,
.nF( За Орханийска околия, отъ 3Q к^артъ
до.Ю априяъ. t>, x,,j
„ г , 3 .г -f) ги
, За самоковска околия отъ 1 до, 9
мартъ въ гр. Ихтиманъ и огъ,,241 до 10>
априлъ въ гр. Самоковъ. . ц у J
, За трънска околия отъ 1 до 11 мартъ,
въ гр„, Трънъ и отъ 13 до 19 мартъ, въ
гр. Брезникъ, (
,,_, ,, ( ,
j
,,-,,_,
1(. За Царибродска околия отъ; 22 до
26 мартъ въ с. Годечъ и отъ, 28 мартъ
до 10 априлъ въ Царибродъ.
, ,. L
п. Кметъ: А. Данчевъ. ,t
Секретарь: Ив. НОСТОВЪ.,,,

,. ОБЯВЛЕНИЕ № 3866. Варна/гб февруарий 1914 год. На основание писмото
на началника на 8-то полково (военно
окръжие отъ 24,того подъ № 294 осно
вано на заповедьта по 4-та Преславска
дивизионна область подъ № 16 §Д отъ
21 сжгций, Варненското град. общинско
управление обявява на интересующите
се, че за запасните долни! чинове, за
които е речь въ заповедьта на г-на Вар
ненски окр. управитель подъ № 102 отъ
22 того, буква Б пунктъ 3 се отменява
т. е. запасните долни чинове, които по
телесни; повреди еж станали неспособни
за военна служба, за тЬхъ ще последва
допълнително разпореждане, така че тия
запасни войници нема да се явяватъ
предъ наборната комисия.
, ,
, i , п, Кметъ: А. Д. Данчевъ.
,
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ., , ,

отъ „зпнонпзп женений и дЪтски ш д ъ " т Р е-'

&п

ОБЯВЛЕНИЕ № 4336./гр. Варна, 5
мартъ., 1914 г. Обявява се на всички тър
говски заведения гдето има женски и
детски трудъ, че те съглаенр, членъ Д

бва въ 15 дневенъ срокъ да, повърнатъ
дадените имъ за попълване декларации
ведно съ правилниците си. Тези отъ
г. г. които не съ получили декларации,
да се явятъ въ общинското управление,
получатъ дакива и подадатъ въ гореказаний срокъ.
,
,
,.
Тия г. г. които не се съобразятъ съ
това нареждание, ще се наказватъ съг^
ласно закона за женския и детски трудъ.
п. Кметъ: А. Д. Данчевъ.,
п. Секретарь: В. Д. Данчевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 4242. гр. Варна, %
мартъ 1914 г. Вследствие телеграмата на
Софийския окр., управитель подъ № 2489
и въ допълнението на обявлението ми
подъ № 3866 отъ 26/П т. г. обявява се
на интересуюшитЬ се, че тази годишна
та наборна комисия нема да преосвидехv , ОБЯВЛЕНИЕ № 4179. гр. Варна, 3 мартъ телствува запасни додни'чинове станали
1914 >г. Наборната комисия ,въ Софий съвършенно негодни презъ време на. вой
ския окрдгъ презъ т. г. ще заседава отъ ната. За т*Ьхното преглеждание ще по
1 мартъ до 10 априлъ, както следва:
следва допълнително разпореждание. t
За градъ'София отъ j 1 мартъ до 10 t < .> 1 . п. Кметъ: А. Данчевъ.. 0 г
апршгьо. т .Р . < |, .,• • ,
» ., г ч Секретарь: Ив. Ностовъ. , ,„
За Софийска -околия отъ 1-й до -15
мартъ.
Пввдтющ* .ЗОРА' — Bipaa,

