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По.Военното Вѣдомство.

УКАЗЪ
№ 15.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
с-ь ЇЗояеия милости и народната воли

Ннязь на България,

По предложението на Нашия Воененъ Ми- 
нистръ, изложено въ доклада му отъ 5 мартъ т. 
год. подъ № 127 и съгласно съ постановленията 
на Министерския Съвѣтъ отъ 9 януарий т. год. 
нротоколъ № 2,

Постановихме и постановяваме:
I. Да назначиъ годишна инвалидна пенсия 

на слѣдующитѣ ранени прѣзъ Срьбско-Българ- 
ската война войници и семейства па които мѫ- 
жетѣ са убити прѣзъ сѫщата война или умрѣли 
вслѣдствие иснълнение служебнитѣ си обязанности:

а) триста (300) лева на ранения въ Срьбско- 
Вългарската война рѳдовой Дони Пеневъ отъ 
с. Хасанларъ, Разградский окрѫгъ, начевайки 
отъ 1 януарий т. г.;

б) сто пѳтдѳсеть (150) лева на ранения въ 
«щата война редовой Митю Теневъ отъ с. Ал- 
тѫнъ-Чаиръ, Ст.-Загорский окрѫгъ, начевайки 
отъ 1 януарий т. г.;

в) четири хиляди триста осьмдесеть седемь л. 
50 ст. (4387 л. 50 ст.) на вдовицата съ три 
сирачета на починалия, вслѣдствие иснълнение 
служебнитѣ си обязности, майоръ Илия Козаровъ 
отъ г. Видинъ, начевайки отъ 16 октовр. 1891 г.;

г) петстотинъ четиридѳсеть (540) лева на вдо
вицата съ двѣ сирачета на починалия, вслѣдствие 

иснълнение служебнитѣ си обязанности, ст.-ун.-офи- 
церъ Стефанъ Хр. Павковъ отъ г. Севлиево, Се- 
влиевский окрѫгъ, начевайки отъ 1 ноем. 1891 г.

д) сто осьмь (108) лева на вдовицата на умрѣ- 
лия прѣзъ Срьбско-Вългарската война рѳдовой 
Йончо Стояновъ отъ гр. Дрѣново, Търновски 
окрѫгъ, начевайки отъ 1 януарий т. г.

II. Иснълнението на настоящия указъ възлагаме 
на Нашитѣ Министри на Войната и Фиканситѣ

Издаденъ въ Нашата ст. София на 5 мари 
1892 година.

На първообразно го съ собсгвеината на Негово Царек» 
ВисОчество рака написано:

Фердинанде
Приподписалъ:

Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ

указъ
№ 16.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
съ Божия милость и народната воля

Ннязь на България,

По предложението на Нашия Боеиенъ Ми 
нистръ, изложено въ доклада му отъ 5 мартъ т. г 
подъ № 128 и съгласно постановлението на Ми 
пистѳрския Съвѣтъ отъ 9 януарий т. г. прото 
колъ Л" 2,

Постановихме и постановяваме:
I. Да прѣкратимъ инвалиднитѣ пенсии оті 

150 лева на вдовицата съ двѣ сирачета, ш 
убития редовой Христо Ивановъ отъ с. Осиково 
Вратчанский окрѫгъ, отпустната съ указъ № 101 
отъ 1890 година, начевайки отъ 2 ноемвриі 
1890 г., понеже вдовицата е встѫпила въ бракъ 
и отъ 1518 л. на тритѣ сирачета на починали) 
поручикъ Драндаровъ отъ гр. Ловечь, Довчан



Стр. 2. ДЬРЖАВЕНЪ ВѢСТНИКЪ

ский окрѫгъ, отгатната съ указъ № 138 отъ ; а) отъ 1012 лева на 2400 лева годиш 
1891 година, налитайки отъ датата на отпуска- вдовицата съ едно сираче на убития въ (wJ*

—-V1/4 отъ г, 
Варна, Варненскии окрѫгъ (указъ № 32/87ù

б) отъ 220 — на 300 лева годишно на ра-' 
нения въ сѫщата война редовой Дштръ Вутом 
отъ село Кръпецъ, Братчанский окржп (уи 
№ 52 87 година);

в) отъ 360 — на 675 лева на родитыигіпа 
убития въ сѫщата война подпоручик А. Папантекь, 
отъ г. Слпвѳнъ, Сливенския окрѫгъ (указъ .№53 
отъ 1887 година);

г) отъ 100 — на 150 лева годипво нара
нения въ сѫщата война редовой Пенко Илиевъ, 
отъ с. Владая, Софийския окрѫгъ (указъ Æ 9! 
отъ 1887 година);

д) отъ 220— на 300 лева годишно на ра
нения въ сѫщата война редовой Хасанъ Саливвъ, 
отъ с. Ахмакъ, Разградския окрѫгъ (указъ J6 92 
отъ 1887 год.);

е) отъ 50 — на 150 лева годишно ва ране
ния въ сѫщата война редовой Стоянъ Повеи, 
отъ село Торлакъ-махале, Ст.-Загорскня окрѫгъ 
(указъ Л» 166/87 г.);

ж) отъ 50 — на 150 лева годишно на ра
нения въ сѫщата война редовой Спасъ Цвѣтанов, 
отъ село Василица, Т. ■ Пазарджиксыш окрѫгъ 
(указъ As 39 отъ 1888 година);

з) отъ 75 —на 210 лева годишно надай 
сирачета на убития въ сѫщата война редовой 
Moine Исаковъ отъ г. Самоковъ, Софийския оврѫгъ, 
(като се отпуща чрѣзъ настойника имъ Самуни 

Моше, и
и) отъ 300 —на 600 лева годишно на вдо

вицата, съ едно сираче на почмалий фолдфе- 
бель Стоняъ Гѳоргиѳвь, отъ г. Пловдиъ, Плов
дивския окрѫгъ (указъ jY: 147 отъ 1890 ГОД.).

II. Новоозначенитѣ пенсии по букви: е, 6, ві 
г, д, е и ж да се отпускатъ отъ 1 януарий т. г, 
но буква з отъ 1-й дѳкемврий 1891 год. и ® 
буква и отъ 1 ноѳмврий 1891 година.

III. Попълнението на настоящия указъ възлагам 
на Нашитѣ Министри на Войната и Фиамии.

Издаденъ въ Нашата ст. София па 4 м р 

1892 година. и й.
На първообразното съ собственната на Негово ар 

осчество ржка написано: Фердинанд»»

Приподписалъ: , „я
Военний Министръ, Почетенъ Флигеи- Ä 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ '

нието и, т. е. 1 октоврий 1891 год., понеже Българската война капитанъ Ив. Златен 
едно отъ сирачетата се е поминало на 7 сеп- " ~
темврий с. г. и да назначимъ друга отъ датитѣ 
въ които вдовицата е встѫпила въ втори бракъ 
а сирачето на Драндарова се е поминало, а 
именно: 75 лева годишно на двѣтѣ сирачета на 
Христо Ивановъ, въ които размѣръ да имъ се 
отпуска до 1 януарий 1891 год., а отъ тогава 
да имъ се отпустне въ размѣръ 210 лева, съ
гласно настоящия законъ за пенсиптѣ на военни 
лица и чиновницитѣ по Боенното Еѣдомство и 
въ размѣръ 1350 лева годишно на остналитѣ 
двѣ сирачета на Драндарова, като се отпускатъ 
чрѣзъ настойницитѣ имъ.

II. Испълмепието на настоящия указъ възла
гаме на Нашитѣ Министри на Войната и Финайситѣ.

Издаденъ въ Нашата ст. София на 5 мартъ
1892 година.

На иьрвообразного съ собственната на Негово Царско Ви
сочество рѫка написано:

Принодписалъ:

Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

Ми-
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УКАЗЪ
№ 17.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
съ Божия милость и народната воля

Князь на България,

По предложението на Нашия Воененъ 
нистръ, изложено въ доклада му подъ №
отъ 4 мартъ т. г., съгласно съ постановленията 
на Министерския Съвѣтъ, отъ 9 януарий т. г., 
протоколи № 2,

Постановихме и постановяваме:
I. Да разрѣіпимъ іцото годишнитѣ инвалидни 

пенсии на долупоименованитѣ пенсионери и пен
сионирани семейства, отпустнати съ указитѣ Ни 
№№ 32, 52, 53, 92 и 166 отъ 1887 г., 39/88 г., 
104 и 147 о'іъ 1890 г. ползующи се до сега 
съ такава — по размѣритѣ предвидени въ закопа 
за инвалиднитѣ пенсии на военни лица (издание 
отъ 1886 г.) отъ означенитѣ въ II пунктъ отъ. 
настоящия Ни указъ дата да имъ се опрѣдѣлятъ 
по размѣритѣ предвидени въ закона за ненсиитѣ 
на военнитѣ лица и чиновницитѣ но военното 
вѣдомство, както слѣдва:

1, ОП т,



дьржавенъ вѣстникъ Стр. 3.

ПРИКАЗЪ
№ 146.

Обявяваиъ по Военното Вѣдомство, че Негово 
Царско Височество на 14 февруарий т. г. все- 
ммостивѣйше е благоволилъ да награди флигѳлъ 
адютантъ майоръ Стоянова съ ордена „Св. Алек- 
сандръ III степень.

София, 7 мартъ 1892 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъ Генералния Щабъ Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
.V. 151.

Назначава се за архиваръ при управлението 
ва 1-ва пѣша Софийска дивизия старшия нисарь 
при сжщото управление Иорданъ Хр. Шубековъ, 
вмѣсто досегашния Якимъ Пѳтровъ. който остава 
за старши нисарь при сжщото управление.

София, 9 иартъ 1892 година.
Военний Министръ, Почетенъ Флигелъ-Адютантъ, 
отъГенералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

ПРИКАЗЪ
Jê 152.

Разрѣшавамъ на поручика отъ 2 конни полкъ 
Чардафонъ да носи очила вслѣдствие на болѣстъ 
въ очитѣ.

София, 9 мартъ 1892 година.
Военний Министръ, Почетенъ, Флигелъ-Адютантъ, 
on Генералния Щабъ, Подполковникъ Саввовъ.

Do Мйвистерството на Вмшип Работи н Исповѣданията,

указъ
№ 9.

НИЙ ФЕРДИНАНДЪ I.
си-. гюжия милость и народната воля

Ннязь на Б-ългария,

Обявяваме на всички Наши вѣрноподданнци:
VI-ТО Обикновенно Народно Събрание въ П-та 

и редовна сессия прие и одобри,

Ний утвърдихме и утвьрдяваме:
Всемирната пощенска конвенция и конвенциитѣ 

11 договоритѣ сключени въ всемирния пощенски 
йагресъ въ Биѳнна, на 4 юлий 1891 г., които 
конвенции и договори ще ииатъ да влѣзатъ въ 
сила на'—»« р892 година.

Горнитѣ конвенции и договори се вотираха и 
приеха въ представената имъ форма оть VI-to 
Обикновенно Народно Събрание, П-ра редовна 
сессия, въ засѣданието му отъ 10-й дѳкѳмврий 
1891 год. протоколъ ,№ 35.

ЗАПОВЯДВАМЕ:

Тия конвенции и договори да се облѣчатъ съ 
Държавния Пѳчатъ, да се обнародватъ въ „Дьр
жавенъ Вѣстникъ“ и слѣдъ ратифициранието имъ 
да се турятъ въ дѣйствие на опрѣдѣленото'- 
врѣие.

Распорежданията за своѳврѣменното въвежда- 
ние въ дѣйствие на горнитѣ конвенции и дого
вори възлагаме на Нашия Министръ па Външнитѣ 
Работи и Исповѣданията.

Издаденъ въ Нашата ст. София на 6 февруа
рий 1892 година.

На първообразното съ собственната на Негово Царско Ви
сочество рѫка написано:

«• м<в мд&.
Приподписалъ:

Министръ на Външнитѣ Работи и Исповѣданията 
Д. Грековъ.

Първообразния указъ е облѣченъ съ Държав
ния Пѳчатъ и зарегистриранъ подъ Æ 6 0 на 11 
февруарий 1892 година.

Пазитель на Държавния Пѳчатъ, 
Управляющий Министерството на Правосждието, 
Министръ на Външнитѣ Дѣла и Исповѣданията, 

Д. Грековъ.

Докладъ до Негово Дарено Височество.
Jê 19608

Господарю!

Имамъ чееть да поиоли най-покорно Ваше 
Царско Височество, да благоволите и утвърдите 
приетитѣ и одобренитѣ отъ VI Обикновенно На
родно Събрание прѣзъ П-та му редовна сессия, 
въ засѣданието му отъ 10 дѳкѳмврий 1891 г., 
протоколъ X" 35, всемирна пощенска конвенция 
и конвенциитѣ и договоритѣ сключени въ все- 
мирниятъ пощенски конгресъ въ Виена на 4-й 
юлий 1891 год., които конвенции и договори ще 
има да влѳватъ въ сила отъ 1892 година.

Сьмь, Господарю, на Ваше царско Височество, 
пай-покоренъ служитель и вѣрѳнъ подданникъ.

София, 14 декемврий 1892 година. 

Министръ на Външнитѣ Работи и Исповѣданията,
Д. Грековъ.



jTp. 4. дьржавенъ вѣстникъ

Веемнренъ пощенски еъюаъ.

Всемирна пощенска конвенция 
сключена .между Германия и Германскитѣ Протекторати, : 
Съединеннт 1» Американски Държави, Аржентинската Репу
блика, Австро-Унгария, Белгия. Боливия, Бразилия, България, 
Чили, КолО.чбийската Република, Свободната Държава Конго, 
Републиката Коета-Рика. Дания и Данскитѣ колонии, Доми
никанската Република. Египет)., Екваторъ, Испания и Пс- 
панскитѣ коленни. Франция и Френскмтѣ колонни, Велико
британия и разиитѣ Британски колонии, Британскиті; ко
лонии въ Австралия. Канада, Британска Ипдуя, Гърция, \і 
Гватемала. Република Хаити, кралството Хаван, Република ■

* Хондурас ь, Италия, Япония, Република .Тиберия, Люксеп- : 
бургь, Мексико, Черна-Гора. Никарагуа, Норвегия, Пара
гвай, Холандия и Холандскитѣ колонии, Перу, Персия, Пор- , 
тугалия и Портуталскитѣ колонии. Румѫния, Руссил, Салва- j 
доръ, Сърбия, Кралство Сияагь, Южно-Африканската Гепу- і 
блика, Швеция, Швейцария, Регенство Тунисъ, 'Гурция, 1 

Уругвай и Съедпненитѣ Щати на Вепезуела.

Подпясанитѣ пълномощници на Правителствата 
на горѣказанитѣ държави, събрани на конгрееъ 
въ Виена, на основание чл. 19 отъ Всемирната 
Пощенска Конвенция сключена въ Парпжъ, на 
1 Юний 1878 год. по взаимно съгласие и съ 
запазено право за ратифицирапие, прѣработиха 
казаната конвенция, както и относящиіі се къиъ 
нея допълнителенъ актъ сключени въ Лисабонъ , 
на 21 мартъ 1885. съобразно съ слѣдующитѣ 
раснореждания.

Чл. 1. Дьржавитѣ, между които е сключена 
настоящата конвенция, сжіцо и ония, които отъ 
послѣ ще се присъединятъ къмъ нея, съставляватъ і 
подъ наименование ВсвмирнийПощенский Съюзъ, | 
една само пощенска территория за взаимно размѣ- 
нение корреспонденции между пощоискитѣ си 
писалища.

Чл. 2. Постановленията въ настоящата конвек
ция се отнасятъ до писмата, до иощенскитѣ карти 
прости и съ отговоръ илатенъ, до печатни произ- ■ 
ведения отъ всѣкъкъвъ родъ, до дѣловни книжа, і 
и до образци (мостри) отъ стоки произеходящи 
изъ една отъ съю.інитѢ страни и съ назначение 
за друга една отъ тия страни. Тия постановления 
се отнасятъ и до пощенското рѣзмѣнение на го- 
рѣказанитѣ предмети, между съюзнитѣ и вънъ 
отъ съюза страни всѣкога, котато това, размѣ- 
нение се извършва посрѣдствомъ най-малко двѣ 
отъ условившитѣ се страни.

Чл. 3. 1. — Пощенскитѣ администрации на 
съсѣднитѣ страни корреспондиратъ между си не- 
посрѣдственно отъ друга трета администрация 
ми ония, които оирѣдѣлятъ по взаимно съгласие, 
условията за дрѣнаеяниѳто па взаимнитѣ имъ за
творели пощи прѣзъ границата, или отъ една 
граница до друга.

2. — Въ отсѫтствие на всѣко друго споразуй- 
ние, считатъ се за иосрѣдственяи служби норсый 
прѣііасяния, извършени направо между дВі йрі|| 
съ параходи или кораби принадлежащ ш 
отъ тѣхъ и тия прѣнасяния както и ощ итр. 
гоени между двѣ писалища на една и сяда стран 
прѣзъ море или по сухо зависящн on друн 
страна, се уреждатъ съгласно съ постаномеищ 
въ слѣдуюіций членъ.

Чл. 4. 1. — Свободата на транзита е ир» 
тирана но цѣлата территория на съюза.

2. — Вслѣдствие на това разииѣ пощш 
администрации отъ съюза могѫтъ да сн мелращи 
взаимно посрѣдствомъ една или нѣколю ов гЦ 
както затворени пощи така и корреешвдщп 
на открито, споредъ нуждитѣ за размѣната і 
удобствата на пощенската служба.

3. — Разиѣненитѣ корреспондещи било it 
открито било въ затворени пощи, наду дй 
съюзни пощенски администрации, посредаш 
една или повече други съюзни адиширцп 
подлежатъ за въ полза на веѣка страна, пріи 
която тѣ сж нрѣнесени или на която службіті 
взѳматъ участие въ него, на слѣдующитѣ тран
зитни разноски, именно:

1) за сухопѫтно прѣнасяние 2 лева іи 
лограммъ отъ писма или пощенски карти, н 25 е* 
тинки на килограммъ отъ други предмега;

2) за морско нрѣнасяние 15 лева м и- 
лограммъ отъ писма и пощенски карти, и 1 * 
на килограммъ отъ други предмети.

4. — Разумѣва се обаче въ всѣки случай.
1) тамъ гдѣто трансита е вече даденъ м 

поставеиъ на по-сгодни условия, тоя рВД1 ® 
остава въ сила, освѣнъ въ случая предвщеп 

въ слѣдующата 3-та алинея;
2) на всѣкадѣ гдѣто разноемтѣ за «»Р» 

транситъ сѫ по настоящемъ опрѣдѣлени m 3 
за килограммъ писма или пощенски карм 
50 стотинки за килограммъ за други ПР ' 

тия цѣни си оетаватъ;
3) всѣко нрѣнасяние по море на р 

не повече отъ 300 морски мили става вй( 
ако иптересующата се администрация '. jffl. 
право за възнаграждение за сухопжтн I 
ние на ііопщ или корреспонденции 
да се ползуватъ отъ нрѣнасяние по 
нротивенъ случай възнаграждава се 
лева, за килограммъ писма ми пощена 
и по 25 стотинки за килограммъ

предмети ;
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4) въ случай на нрѣнасяние по море из- ' 
вьршено отъ двѣ или повече администрации, раз- 
Їоскитѣ за всичкото нрѣнасяние не логѫтъ да 
яадминатъ 15 лева за килограммъ писма или 
пощенски карти и 1 левъ за килограммъ отъ 
други предмети; тѣзи разноски, въ даденъ случай 
се расподѣлятъ между тия управления съраз- 
мѣрно съ проходѳнитѣ растояния безъ да се на- 
рушаватъ разнитѣ сѫщесгвующи спогодби между 
шересующитѣ се страни;

5) онрѣдѣленитѣ въ настоящия членъ цѣни 
не се прилагатъ нито за прѣнасянията извьршени 
посрѣдствомъ администрации нѳсъставляющи часть 
отъ съюза, нито за прѣнасяния въ прѣдѣлитѣ на 
съюза извьршени чрѣзъ извнъредни служби на
рочно уредени или издьржанп отъ една адми- 
настрация, било въ интереса, било по исканието 
на една или на повече други администрации. 
Условията за тия два вида прѣнасяния се опрѣ- 
дѣлятъ по взаимно съгласие между запнтересу- 
ванитѣ управления.

5. — Транситнитѣ разноски сѫ за сиѣтка на 
администрацията която испраща.

6. — Общото расчиствание на смѣткитѣ по 
ти разноски става на основание данни събрани і 
всѣки три години прѣзъ единъ периодъ отъ 
28 дни, който ще се опрѣдѣли въ испълнитѳл- ! 
ия правилникъ предвидѳнъ въ послѣдующия 
20 членъ.

7. — Освобождаватъ се отъ всѣкакви разноски і 
за сухопжтенъ или морски транзитъ, мѳждуособ- 
ната корреспондѳнция на пощѳнскитѣ админи- і 
страции, пощенскитѣ карти съ отговоръ повър- I 
вати на мѣстопроисхождениѳто имъ, прѣпрово- 
денитѣ или неправилно отправенитѣ предмети, 
иедоставенитѣ предмети, извѣстията за получе
ше, пощенскитѣ записи и всички други доку- і 
ленти отиосящи се до пощенската служба.

Чл. 5. 1. —• Такситѣ за прѣнасяниѳ пощенски 
пратки по всичкото пространство на съюза, вклю
чително доставянието имъ въ дома на получа- 
телитѣ въ съюзнитѣ страни гдѣто службата за 
доставяние е вече уредена или има да се урежда, 
сж опрѣдѣлени както слѣдва:

1) за писмата но 25 стотинки ако сж пред
платени, и двойно, въ противенъ случай, за всѣко 
писмо и за всѣки 15 грамма или дробъ отъ 
15 грамма;

2) за пощенски карти по 10 стотинки за 
обикновенна пощенска карта или за всѣка една 
оп частитѣ на карта въ отговоръ платенъ.

Непредплатенитѣ пощенски карти подлежатъ 
на таксата за непредплатенитѣ писма.

3) за печатни произведения отъ всѣкакъвъ 
родъ, дѣловни книжя и образци отъ стоки, по 
5 стотинки за всѣкой предметъ или пакетъ но- 
сящъ отдѣленъ адрессъ и за всѣка тяжесть отъ 
<50 грамма или дробъ отъ 50 грамма, стига 
тоя предметъ ми пакетъ да не съдържа нѣкоѳ 
писмо или рѫкописна записка, имѣюща характеръ 
па дѣйствителна и лична- коррѳспонденция, и да 
бжде затворенъ така щото да може лесно да се 
провѣрява.

Таксата на дѣловни книжя не може да бѫде 
по-долни отъ 25 стотинки за всѣка пратка и 
таксата за образцитѣ не може да бѫде по-долня 
отъ 10 стотинки за всѣка пратка.

2. — Може да се събира повече отъ опрѣдѣ- 
ленитѣ такси въ прѳдшедствующийтъ параграфъ:

1) за всѣка пратка подлежаща на морски 
транзитни разноски отъ 15 лева на килограммъ 
за писма или пощенски карти и отъ 1 левъ на 
килограммъ за други предмети и въ всичкитѣ 
сношения на които сѫ приложили тия транзитни 
разноски, една еднообразна допълнителна такса, 
която не може да надмине 25 стотинки за еди
нична тяжесть па просто писмо, 5 (стотинки) за 
всѣка пощенска карта и 5 стотинки за всѣки 
50 грамма или дробъ отъ 50 грамма за други 
предмети.

2) за всѣки предметъ прѣнѳсенъ посрѣдствомъ 
служби зависими отъ администрации чужди на 
съюза или посредствомъ извънредни служби въ 
съюза, за които сж нуждни особенни расходи, 
една допълнителна такса съразяѣрно съ тия 
расходи.

3. — Въ случай на недостатъчно прѳдплащание 
предлетитѣ на коррѳспонденция отъ всѣкакъвъ 
родъ подлежатъ за смѣтка на получателя на 
такса двойна на недоплатената такса, безъ обаче 
тая такса да може да надмине оная, която се 
взема въ страната на мѣстоназначението за нѳ- 
предплатена коррѳспонденция отъ сжщий родъ, 
тяжесть и происхождѳние.

4. — Всичкитѣ предмети, освѣнъ писмата и по- 
щенскитѣ карти, трѣбва да бѫдѫтъ предплатени 
поне отчасти.

5. — Пакетитѣ съ образци отъ стоки не могѫтъ 
да съдьржатъ никакъвъ предметъ имеющь про- 
дажбна стойность; тѣ не бива да надминаватъ 
тяжестьта 250 грамма, нито да иматъ по-голѣмъ 
размѣръ отъ 30 сантиметра длъжина, 20 санти
метра иа ширина и 10 сантиметра дебелина или
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пакъ, ако сѫ въ форма на валякъ — 30 санти
метра длъжния и 15 сантиметра въ диалетръ. 
Въ всѣки случаи администрациитѣ на заингере- 
сованптѣ страни сѫ свободни за тѣхнитѣ взаимни 
размѣиении да ириемать, но общо съгласие, по- 
го.тѣми размѣри въ тяжестата и объемътъ отъ 
опрѣдѣ.іенитѣ по-горѣ.

6. — Пакетитѣ съ дѣловни книжя и печатни 
произведения не иогѫтъ да надминаватъ 2 ки
лограми» тяжесть, нито пакъ да иматъ, ио никоя 
отъ странитѣ си, по-голѣмъ размѣръ отъ 45 сан
тиметра. Въ всѣки случай могѫтъ да се приематъ 
за ирѣиасяниѳ по пощата пакетитѣ завити въ 
видъ на валякъ, на който диаметрътъ да не 
надминава 10 сантиметра, а дължината да иѳ 
прѣвишава 75 сантиметра.

Чл. 6. 1. — Означенитѣ въ чл. 5 предмети, мо
гѫтъ да се испровождатъ црѣпоржчени.

2. — Бсѣка нрѣпорѫчена пратка се налага за 
смѣтка на подателя:

1) съ цѣната за освобождение на обикновена 
пратка, споредъ рода й:

2) съ едно онрѣдѣлено право за прѣпорѫчва- 
ние отъ 25 стотинки най-много, включително 
издаванието на расниска за прѣдаванието и отъ 
подателя.

3) подателя на едиігь прѣпорѫчанъ предметъ 
може да получи расниска за доставянието на 
предмета, като предплати една такса отъ 25 сто
тинки най-много.

Чл. 7. 1. — Прѣпоржченитѣ корреснондеиции 
иогѫтъ да бжджтъ исиратени натоварени съ на- 
ложенъ илатежъ ( remboursement) до 500 лева въ 
сношенията между странитѣ, на които админи- 
зтрацнитѣ се съгласятъ да въведжтъ тази служба. 
Гѣзи предмети сж подложени на формалноститѣ 
и на такситѣ за црѣпоржчени пратки.

2. — Събраната отъ получительтъ стойность 
грѣбва да се внесе на исиращачътъ посрѣдствомъ 
пощенски записъ, слѣдъ като се спадне отъ нея 
таксата за обикиовеини пощенски записи и пра- 
тото 10 стотинки за събирания.

Чл. 8. 1. — Бъ случай на изгубвание нѣкой 
ірѣпорѫчеиъ предметъ, освѣнъ въ случай на 
трѣзвичайци обстоятелства, подателя или, по не- 
'ово искание, получителя има право на едно 
ібѳзщетение отъ 50 леви.

2. — Задължението да заплати обезщетението 
іѣжи върху оная администрация, отъ която за
пей испроваждающѳто писалище. На тая адми- 
истрация се предоставя правото да търси цра- 
ото си отъ отговорната администрация, т. е. отъ

оная администрация въ герриторията ш и 
служоата па която е станало изгубването

3- — До доказваниѳ на противното, опи» 
ностьта пада вьрхъ администрацията, ви ши 
приела предмета безъ възражение, не лом да 
каже нито доставянието на получителя, ням иц 
ако е трѣбвало правилното му прѣдавание ц 
слѣдующата администрация. За пратенитѣ цр 
сирани до поискваниѳ, отговорността прѣстш 
щомъ сж прѣдадени на нѣкое лице, което е да. 
етовѣрило, съгласно правилата въ еии и ирі- 
ната на мѣстоназначението, че нѳговитѣщеваів 
чества сѫ съобразни съ означенията въ адрееип

4. — Иеплащаннето на обезщетението on мр- 
важдающето управление трѣбва да стане кое« 
се може по-скоро и най-късно въ срокь on еди 
година отъ деня на заявлението. Отговори 
управление е длъжно да внесе безъ забава, и 
испроваждающето управление, суммата ва обезще
тението заплатено отъ послѣднето. Въ оуи, 
че отговорното управление е съобщило ва шири- 
вождающето управление да не исиаща обезще
тението, то е длъжно да внесе на това шир
ното разноскитѣ, които биха привлѣми ow и 
неисплащание.

5. — Разбира се, че заявлението се приема tai 
въ продължение на срокъ отъ една година, on 
деня на подаванието прѣпорѫчената пра® ® 
пощата; тоя срокъ истекълъ заявител ate 
право за никакво обезщетение.

6. — Ако изгубванието е станало въ врѣне н: 
пргнасянието, безъ да е възможно да се олрѣ

I дѣли въ территорията на коя страна е стрвь 
і това изгубвание, двѣтѣ надложни администрациі 

понасятъ загубата по на равни части.
7. — Администрациитѣ прѣставатъ да fa«’ 

отговорни за прѣпоржченитѣ предмети щомі ия 
щитѣ на тѣхъ право сѫ се подписал и V»" 

получението имъ.
Чл. 9. 1. — Подательтъ на пощенски предай 

отъ корреспонденция може да го оттегн ми і 
поправи адрессътъ му, стига този предме 
не е още прѣдаденъ на получительтъ.

2. — Потрѣбното искание за тази Дѣль(!е1/6 
дава по пощата или по телѳграфъгь зз ■ _ 
на подательтъ, който трѣбва да заплати,

1) за. всѣко искание по пощата, та 
едно обикновенно прѣпоржчено писмо, 

! 2) за всѣко искание по телеграфътъ,
і на телеграммата по обикновенната тари в

3. — Распореяданията на настоящи 
I сж задължителни за странитѣ, на я®
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ие даватъ право на подательтъ да располага еъ 
пратка вече на пѫть.

Чл. 10. Ония отъ съюзнитѣ страни, които нѣ- 
матъ франкъть (левътъ) за монета единица опрѣ- 
дѣлятъ съотвѣтсвующи такси по тѣхната монета, 
съгласно размѣритѣ опрѣдѣлени въ предшедствую- 
іцитѣ членове 5-й и 6-й. Тия страни иматъ 
право да уравняватъ дробитѣ съгласно табли
цата помѣстена въ испълнителния правилникъ, за 
който се говори въ чл. 20 отъ настоящата кон
венция.

Чл. 11. 1. — Освобождението на всѣкаква 
пратка трѣбва да става само посрѣдствомъ по
щенски марки, които иматъ етойность въ сраната на 
мѣстопроисхождѳнието за частната корреспонден- 
ция. Въ всѣки случай счита се като редовно 
освободени отговоритѣ на пощенскитѣ карти но- 
сящи пощенски марки на страната, която ги е 
издала.

2. — Само официалнитѣ корреспонденции, отно- 
сяіци се до пощенската служба и размѣняеми 
между пощенскитѣ администрации, се исключаватъ 
отъ това задължение и се пропущатъ като сво
бодни.

3. — Корреспонденциитѣ подадени въ кутията 
на единъ параходъ находящъ се по морето или 
въ рѫцѣтѣ на самитѣ управители на параходитѣ, 
може да бѫдѫтъ освободени съ пощенски марки 
и споредъ тарифата на страната, на която при
надлежи или отъ която зависи параходътъ. Ако 
подаванието въ нараходътъ стане прѣзъ приби- 
ваниѳто му въ една отъ крайнитѣ точки на пѫ- 
туванието или въ едно отъ поерѣднитѣ приста
нища, освобождението е правилно само, ако то е 
извьршено съ пощенски марки и по тарифата на 
страната, въ водитѣ на която се нанѣрва пара- 
ходътъ.

Чл. 12. 1. — Всѣка администрация задържа из- 
цѣло суммитѣ, които е събрала въ попълнението 
на предшедствуюшитѣ членове 5, 6, 7, 10 и 11, 
освѣнъ слѣдуемото се право за пощенскитѣ за
писи предвидени въ параграфа 2 отъ чл. 7.

2. — Слѣдователно по тоя предметъ нѣма смѣтки 
за разчиствания между разнитѣ съюзни пощенски 
администрации исключая правото предвидено въ 
Шіраграфь 1 отъ настоящийтъ членъ.

3. — Писмата и другитѣ пощенски пратки както 
въ мѣстопроисхождѳнието имъ. тъй и въ мѣстоназ
начението имъ, не могѫтъ да се товарять за 
смѣтка на получателитѣ или подателитѣ съ ни
каква друга такса нито пощенско право, освѣнъ 
ония предвидени въ горѣозначенитѣ членове.

Чл. 13. 1. — Предметитѣ отъ коррѳспонденция 
отъ всѣкакъвъ родъ могѫтъ по исканиѳто на по
дателя, да се доставятъ въ жилището чрѣзъ на
рочени (раздавачъ) веднага слѣдъ пристиганиѳто 
въ ония отъ странитѣ на съюза, които се съ
гласятъ да се натоварятъ съ тая служба въ 
взаимнитѣ си сношения.

2. — Тия пратки, които носятъ назначението „на- 
роченъ“ подлежатъ на особна такса за доетавя- 
ние въ жилище; тая такса се опрѣдѣля на 30 сто
тинки въ повече отъ обикновенната такса и трѣбва 
да се предплаща напълно отъ подателя, и пред
варително надъ обикновенната такса. Тя остава 
въ полза на мѣстопроисходящата администрация.

3. — Когато предмета е назначенъ за мѣстность, 
гдѣто не сжществува пощенско писалище, пощен
ската администрация на мѣстоназначението може 
да взема една допълнителна такса, която да не 
надмпнува цѣната опрѣдѣлѳна за доставянието по 
пароченъ въ вѫтрѣшната й служба, и като се 
спадне опрѣдѣлената такса, заплатена отъ пода- , 
теля или пакъ нейната равнастойность въ моне
тата на страната, която получава тая допълни
телна такса.

4. — Предмѣтитѣ съ нароченъ не напълно 
освободени съ цѣлата такса исплащаѳма пред
варително се разнасятъ по обикновенния начинъ.

Чл. 14. 1. — За прѣнратената въ вѫтрѣш- 
ностьта иа съюза коррѳспонденция не се събира 
никаква допълнителна такса.

2. — За останалата нераздадена корреспон- 
денция не се врьщатъ транситяитѣ права елѣдуѳми 
на поерѣднитѣ Администрации за пьрвото прѣ- 
насяние на казанната коррѳспонденция.

3. — Неосвободенитѣ писма и пощенски карти 
както и недоплатената корреспонденция отъ вся- 
какъвъ родъ, които се възврыцагъ въ страната на 
мѣстопроисхождѳнието вслѣдствие на прѣпращание 
или по иѳдоставяние, подлежатъ за смѣтка на 
получательтъ или подательтъ на сжщитѣ такси, 
на които подлежатъ подобни предмети отправени 
направо отъ страната на пьрвото иѣстоназначѳниѳ 
за оная на мѣстопроисхождѳнието.

Чл. 15. 1. — Затворени пощи могѫтъ да се 
размѣняватъ между пощенскитѣ писалища на една 
отъ съгласившитѣ се страни и управителигѣ на 
флотински части или военни кораби на сѫщата 
тая страна установени въ странство, посрѣдствомъ 
сухопѫтнитѣ или морски съобщения зависящи отъ 
други страни.

2. — вложената въ тия пощи коррѳспонденция 
отъ всякъкъвъ родъ трѣбва да бѫде исключитѳлно
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на адресен или нроисхождениеотъ глашіитѣ щабове 
и екипажитѣ на параходитѣ отнрав.іяющп или 
получающи пощата. Тарнфитѣ и условията за ис- 
пращание на които подлежатъ сѫ опрѣдѣлѳни 

; съгласно вѫтрѣшііитѣ правилници на пощенската 
администрация, на която иринадлежать корабитѣ.

3. — Въ отсжтетвие на друго споразуиѣнве 
■между заинтересоваицтѣ управления, отправляю- 
I іцето или получающето пощата, за която е дума 

пощенско управление се задължава, спрямо по- 
1 срѣдствѳннитѣ управления, съ транзитнитѣ права 

прѣслѣтнати съгласно распорежданията въ чл. 4.
! Чл. 16. 1. — Не се дава ходъ:
I, а) на дѣловнитѣ книжя, образци и печатни
1 произведения, копто не сѫ заплатени поне отъ 

частп, или които не сѫ приготвени по начинъ, 
. който да. позволява лесна провѣрка на вложението; 

'■ б) на предметптѣ отъ сѫщата котегория, които 
надминаватъ размѣритѣ, тяжестьта и величинптѣ 
опрѣдѣлени въ чл. 5;

в) на образцптѣ отъ стоки, които иматъ про
дажби» стошость,

2. — Въ даденъ случай, сноменѫтитѣ въ пред- | 
шествуюіцйптъ параграфи пратки трѣбва. да се по- . 
върщатъ на происходящето писалище и доставятъ 
ако е възможно, на. подателя.

3. — Забранено е:
1. — Да се испращатъ по пощата:
а) образци п други предмети, които по ес

теството си, могѫтъ да представяй, опасность за 
пощенскитѣ чиновници, да умърсятъ или да по- 
врѣдатъ корреспопденцийтѣ;

б) възривни, лѣсноподпалителни или опасни |
вещества; животнитѣ и насекоми живи или умрѣли, 
освѣнъ исключенията предвидени въ правилникътъ • 
за нодробноетитѣ. ;

2. — Да се включва въ обикновената или прѣ- \ 
порѫчеиа коррѳспонденция прѣдадена на пощата: і

а) текущи монети;
б) предмети подлежащи на митарствения права;
в) златни или сребърни предмети, скжпоцѣнни і 

камъни, драгоцѣнности или други скѫпи предмети, 
нъ само въ случай когато тѣхното включвание 
или испращание се забранява отъ законитѣ на 
заинтѳресуванитѣ страни.

4. — Праткитѣ, които подпадатъ подъ запрѣще- 
нията на предшествующийтъ парасрафъ 3 и които 
по погрѣшка сѫ били приети и допратени, трѣбва 
да се възвърнати на происходящето писалище, 
освіяіъ ако на администрацията на мѣстоназна- 
чешіето е разрѣшеио отъ законитѣ й или вѫт-

рѣшнптѣ и правилници да поетика съ ifai 
друго-ячѳ.

5. —Правителството на всѣка страна въдиш 
си запазва правото да не допуща въ територия- 
си прѣнасяниѳто или раздаванието, както ва пред
мети ползующи се отъ намалена тиса и вдщ 
не отговаряте на законитѣ, постановлевмта ід 
рѣшения, които оирѣдѣлятъ условията за общ- 
родванието или пропущаниѳто нмъ въ страната, 
тъй и корреспонденциитѣ отъ всѣкий редъ, кйо 
носятъ явни надписи, чертежи и пр. забранена 
отъ законнитѣ постановления ми правнлщі діі- 
ствующи въ тая сжща страна.

Чл. 17' 1. — Управленията на съюза, wo 
иматъ сношения съ находящитѣ се вънъ отъ съюза 
страни, допущатъ всички други управления да 
се ползуватъ отъ тия сношения за размѣненнв 
корреспонденции съ казанитѣ страни.

2. — Съ корреспонденциитѣ, които сж разміяеш 
па открито между една страна отъ съюзна и други 
чужди за него, посрѣдствомъ друга съюзна страна, 
се постжпва относително прѣнасяниѳто вънъ ов 
прѣдѣлитѣ на съюза, споредъ частнитѣ конвенции, 
епоразумѣнията или распорежданията, които одрѣ- 
дѣлятъ пощенскитѣ сношения между тая мсЛ 
пята, страна п оная вънъ отъ съюза.

3. — Относително транзитнитѣ разноски вънрі- 
дѣлитѣ на Оъюзътъ, произходящитѣ корресм- 
денции или ония съ за една инностранна в- 
значение държава се равнявате съ ония отъ ш 
за Съюзната страна, която е въ сношение и 
пьрвата страна.

4. — Относително транзитнитѣ разносни » 
нзвънъ отъ прѣдѣлитѣ на Оъюзътъ, корреспоа- 
дѳнциитѣ назначени за една инностранна страна 
подлежатъ, въ полза на съюзната страна, воля 
подьржа сношенията съ инностранната за и 
страна, на слѣдующитѣ транзитни разноски: ;..)

а) За нрѣнасяние но море вънъ отъ Съюзътъ 
20 лева на килограмиа за писма или нощеии 
карти и 1 левъ за килограмъ за другитѣ преди W,

б) за нрѣнасяние по сухо вънъ отъ Оъюзътъ, 
ако се укаже случай на разноскитѣ на килограммъ 
съобщени отъ Съюзната страна, която MW 
сношенията съ иностранната страна ыу»Щі 

посрѣдница.
5. — Въ случай на нрѣнасяние по »Ре 

вършено отъ двѣ или повече Адшінистрацмл 
носкитѣ за цѣлото нрѣнасяние въ прѣд 1 
Оъюзътъ и вънъ отъ Оъюзътъ, не иошъ н ® 

20 лева па килограюгь за пиела или м 
карти и 1 левъ на килограллъ за ДРУГ® 
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мети; въ даденъ случай, тия разноски се рас- 
прѣдѣлятъ между тия Администрации съразмѣрно 
съ исходенитѣ растояния, безъ нарушение на 
разнитѣ спогодби между заинтѳресованитѣ страни.

6. — Споменѫтитѣ по- горѣ транзитни разноски 
за вънъ отъ Съюзътъ, сѫ за смѣтка на Адми
нистрацията на мѣстопроисхождението. Тѣ се при- 
лагатъ на всичкитѣ коррѳспондѳнции отправени 
било на открито, било въ затворена поща. Обаче 
въ случай па испращания затворена поща отъ 
една съюзна страна съ назначение за друга чужда 
за нея страна или отъ една чужда страна съ назна
чение за друга въ Съюзътъ, трѣбва да се сключи 
предварително спогодба между заинтерѳсованитѣ 
страни относително начинътъ за исплащанието 
транзитнитѣ разноски.

7. — Общото расчиствание транзитнитѣ раз
носки за размѣнени корреспонденции между една 
страна въ Съюзътъ и друга инностранна страна, 
посрѣдствомъ една друга съюзна страна се из
вършва на основание данни, които се остановяватъ 
прѣзъ сжщото врѣме съ ония, на основание пред- 
шествующий чл. 4, за опрѣдѣлениѳто транзитнитѣ 
разноски въ Съюзътъ.

8. — Такситѣ, които се събирате въ една страна 
въ Съюзътъ за корреспонденциитѣ назначени или 
происходящи отъ една вънъ отъ Съюзътъ страна 
и които прѣминавагъ прѣзъ една съюзна страна, 
немогѫтъ въ никой случай да бжджтъ по-малки отъ 
предвиденитѣ въ нормалната тарифа на Съюзътъ. 
Тѣзи такси оставате изцѣло въ полза на страната 
която го събира.

Чл. 18. Съгласившитѣ се страни се задължавате 
да вземате или да предложатъ на законодателнитѣ 
и уреждания, нужднитѣ мѣрки за наказваниѳ 
измамливото употрѣбление, за освобождението кор- 
реснонденции, прѣправени или вече употрѣбявани 
пощенски марки. Тѣ се задължавате тъй сѫщо 
да вземате или предложатъ на законодателнитѣ 
си учреждения нужднитѣ си мѣрки за да се 
забрани и недопуща изманчивото изработвание, 
продажбата, разнасянието или распространениѳ 
на рисунки и марки употрѣбявани въ пощенската 
служба, прѣправени или имитирани така щото да 
се уприличаватъ и минавате риеункитѣ и маркитѣ 
издадени отъ една отъ присъединѳнитѣ Админи
страции.

Чл. 19. Службата за писмата и кутии съ обявени 
стойности, за пощенскитѣ записи, за пощенскитѣ 
колети, за досъбирание на стойности, за книжкитѣ 
за саиоличность, за абонираниѳ на вѣстници и пр. 
съставлявате ппедмети на особни спогодби между 

различнитѣ страни или групи отъ страна на 
Съюзътъ.

Чл. 20. 1. — Пощенскитѣ администрации на 
разнитѣ страни съставляющи Съюзътъ сѫ компе
тентни до оирѣдѣлятъ по взаимно съгласие, въ 
единъ испълннтеленъ правилникъ, всичкия редъ по 
дѣ.юпроизводството, който се обсади за нужденъ.

2. — Освѣнъ това разнитѣ Администрации 
могѫтъ да приемате помежду си спогодби отно
сително въпроси, които не се касаятъ до цѣлия 
Съюзъ, стига тия спогодби да не противорѣчатъ 
па настоящата Конвенция.

3. —• Въ всѣки случай на заинтересуванптѣ 
Администрации се дозво.іява да се споразумѣватъ 
взаимно за прилагание намалени такси въ единъ 
районъ отъ 30 километра.

Чл. 21. — 1. Настоящата конвенция не нанася 
никакво измѣнение въ законитѣ на никоя страна за 
всичко което не е предвидено въ постановленията, 
които съдьржа тая Конвекция.

2. — Тя не отнима на съгласившитѣ се страни 
правото да подьржатъ въ сила и да сключете 
договори, както да подьржатъ и остановяватъ 
по-тесни сврьски за подобрението на пощенскитѣ 
сношения.

Чл. 22.1. — Остава и за напредъ учреждението 
подъ название международно писалище на Все
мирния Пощенски Съюзъ, на едно централно 
управление, което дѣйствува подъ висшиятъ иад- 
зоръ на Швейцарската Пощенска Администрация, 
разноскитѣ на които се издържате отъ всичкитѣ 
Съюзни Администрации.

2. — Това писалище остава натоварено да 
събира, да урежда, да-, обнародва и распроважда 
всѣкакъвъ родъ свѣдения, които интересувате 
международната пощенска служба; да дава своето 
мнѣние на поискваниѳто отъ спорящитѣ се страни, 
вьрху спорни въпроси; да изучва предложенията за 
измѣнение на актоветѣ на конгреса; да съобщава 
приетитѣ изнѣнения и въобще да пристѫпва къмъ 
изучванията и работитѣ, съ които би се натоварило 
въ интереса на пощенския Съюзъ.

Чл. 23. 1. — Въ случай разногласие между 
два иди повече члена отъ Съюза относително 
тълкуванието на настоящата Конвенция или по 
отговорностьта на нѣкоя Администрация въ случай 
изгубвание на нѣкоя прѣпорѫчена пратка, спорния 
въпросъ се рѣшава чрѣзъ третейский сѫдъ. За 
това всѣка, отъ спорящитѣ се Администрации 
избира по единъ другъ членъ отъ Съюза, който 
не е направо заинтерѳсуванъ въ__кі~«<_^
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2. — Рѣшѳнието ни третѳитѣ ся дава на абсо
лютното вишегласие.

3. — Въ случай на раздѣленпе гласоветѣ, тре- 
тептѣ нзбпратъ за разрѣшение распрата, друга една 
Администрация тоже незапнтересувана въ спора.

4. — Постановленията въ настоящия членъ се 
црилагатъ равно на всичкитѣ договори сключени

1 на основание на прѳдшествующий 19 членъ.
: Чл. 24. 1. — Дьржавитѣ, които никакъ не сѫ

взели участие въ тая Конвенция, се допущатъ да 
: се присъедннятъ по тѣхно желание.

2. — Това присъединение се съобщава, по 
дипломатически пжть, на Швейцарското Конфедѳ- 

іі рацпонно Правителство, което отъ своя страна 
съобщава на всичкитѣ страни въ Съюза.

: 3. — Това присъединение налага приеланието
на всички задължения и дава право на ползувание

! отъ всичкитѣ преимущества постановени въ на- 
‘і стоящата Конвенция.

4. — На Швейцарското Правителство принад
лежи да опрѣдѣли, но взаимно съгласие, съ прави
телството на интересующата се страна, спома
гателната часть, която тая Администрация ще 
дава за разноскитѣ на международното писалище 
и такситѣ, ако стане нужда, които тая Адми
нистрация ще има да събира съгласно съ пред- 
шествующиятъ членъ 10.

Чл. 26. 1. — Конгреси отъ пълномощници на 
, договорившитѣ се страни или прости админи

стративни конференции, споредъ важностьта на 
въпроситѣ за разрѣшение се събиратъ, когато 
исканието за такава се направи или одобри май 
малко отъ двѣтѣ трети отъ правителствата или 

. Администрациитѣ, споредъ случая.
2. — Обаче, най малко всѣки петь години се 

свиква единъ конгресъ.
3. — всѣка страна може да се представлява 

I било чрѣзъ единъ или нѣколко свои делегати било
чрѣзъ делегацията на друга страна.

Разбира се обаче че делегатътъ или дѳлегатитѣ 
; на една страна не моѫтъ да бѫдѫтъ натоварени 

съ представлението на повече отъ двѣ страни 
ч включително оная която представляватъ.

4. — Въ съвѣщанията всѣка страна располага 
съ единъ гласъ

J 5. — Псѣки конгресъ оирѣдѣля мѣстото гдѣто 
ще се събере слѣдующия конгресъ.

6. — За Конференциитѣ, Администрациитѣ 
оиредѣлятъ мѣстото на събранието но предложение 
па международното писалище. '

Чл. 26. 1. — Бъ врѣмето което се истича 
■ между събранията, всѣка пощенска Администрация

въ Съюзътъ има право да прави, посрѣдств® 
международното писалище, на другитѣ ду® 
ствующи Администрации предложения относптелні 
управлението на Съюза.

2. — Всѣко предложение ся полага на сйда 
щата процедура:

На Администрациитѣ отъ Съюзътъ се предо» 
единъ срокъ отъ петь мѣсеца за да изучата пред 
ложенията и да съобщатъ па международното Bsjk 
въ даденъ случай, бѣлѣжкитѣ си, излѣнешта в 
контра предложенията си. Отговоритѣ се събират 
отъ международното писалище и се иобщаіи 
на Администрациитѣ съ покана да ce произнеси 
за или противъ. Ония които не <ж'съобщим 
гласуваниѳто си въ растояние на шесть нѣсецв 
отъ датата на второто окрѫжно, съ което между 
народното Бюро съобщава послѣдвалитѣзабіѣш 
се считать въздьржавши.

3. — За да станатъ испълняеми предложеннаті 
трѣбва да съединятъ именно:

1) Ананимно вишегласие, ако се касае до прі 
ложение нови членове или до изиѣнения въ и 
стоящия членъ и на члѳноветѣ 2, 3, 4, 5,6.1, 
8, 9, 12, 13, 15 и 18;

2) Двѣтѣ трети на гласоветѣ, ако cesscto 
до измѣнениѳто на другитѣ постановления on 
Конвенцията освѣнъ ония въ членовѳтѣ 2,3,4, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 и 26;

3. ) Простото абселютно вишегласие, ио « 
касаятъ до тълкование постановленията в» Км- 
веицията, съ исключение споренъ случай вред- 
видеігь въ предшествующия чл. 23.

4. _ Редовнитѣ рѣіпения въ пьрвитѣдмыуш 
се утвьрдяватъ чрѣзъ декларация по Д™да- 
тический пжть, която правителството на Швеи 
царската Конфедерация е натоварено да останови 
и прѣпрати на всичкитѣ правителства на ДИ* 
рившитѣ страни, а въ третия случай и и ед 
просто съобщение отъ Международното ш® 
до всичкитѣ Съюзни Администрации.

5. _ Всѣко прието измѣнение и.и Р1/4
влиза въ иснълнение най-малко два мѣсеца с 

съобщението му. j
Чл. 27. По приспособление цредшѳйврДО 

членове 22, 25 и 26 считатъ № като '
една страна или една пощенска Ади Р 

споредъ случая:
1. Империята на
2. владението ш
3. Британскитѣ

цѣлость; ,
4. Данскитѣ колонии въ цѣлость.
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5. Испанскитѣ колонии въ цѣлость;
6. Францускитѣ колонии въ цѣлость;
7. Холандискитѣ колонии въ цѣлость;
8. Португалскитѣ колони въ цѣлость.
Чл. 28. Настоящата Конвенция сѳ туря въ 

дѣйствие на 1 Юлий 1892 год. и ще остане въ 
сиа да неопредѣлено врѣме; нъ всѣка отъ до- ; 
говоряюіцитѣ се страни има право да се оттегли отъ 
Съюза съ заявление за това една година напредъ 
чрѣзъ своето правителство до правителството на 
Швейцарската Конфедерация.

Чл. 29. 1. — Отъ деньтъ на влизанието въ | 
дѣйствие на настоящата Конвенция всичкитѣ по- : 
становления на договори, Конвенции, спогодби или 
други актове, сключени по-рано между разнитѣ 
страни или Администрации, се замѣняватъ, до 
колкото тия постановления сѳ не съгласяватъ 
съ условията на настоящата Конвенция, и безъ 
уіцърбъ за запазенитѣ права въ горния 21 членъ.

2. — Настоящата конвенция ще се рати
фицира по възможность по-скоро. Актоветѣ по 
ратификацията ще бждѫтъ размѣнени въ Биела.

3. — Въ удостовѣрениѳ на което пълно-
моіцницитѣ на показанитѣ по-горѣ страни под
писаха настоящата Конвенция въ Виена, четвьртий 
Юлий хиляда и осемстотпнъ и деветдесета и пьрва 
ГОДИНа. (СлЪдиатъ подписитѣ).

Окончателенъ протоколъ.
Въ прнстѫпванието къмъ подписванието кон

венциитѣ приети отъ всемирнийтъ пощенски кон
гресъ въ Виена, долоподписанитѣ пълномощници 
се съгласиха за слѣдующѳто:

I. Като исключение отъ постановлението въ 
членъ 6 отъ конвенцията, който опрѣдѣля на 
25 стотинки максимуми правото за прѣпоржка, 
прие се щото дьржавитѣ вънъ отъ Европа да 
иматъ право да поддьржатъ тоя наксииумъ на 
50 стотинки, включително и расппска на подателя.

II. Като исключение отъ постановленията въ 
чл. 8 отъ конвепцията прие се като прѣходна 
мѣрка щото администрациитѣ на странитѣ вънъ 
отъ Европа, на които законитѣ сж по настоящемъ 
по начало противъ отговорностьта, да запазятъ ; 
правото си да отложатъ приложението на това ■ 
начало до тогава до когато тѣ ще сж добили : 
отъ законодателната власть позволение да я въ- 
ведатъ. До тогава, другитѣ администраци на съ
юза не сж задължени да плащатъ обезщетение 
за изгубванието, въ тѣхнитѣ служби прѣпоржчени 
практи съ мѣстоназначение за или происхождание 
отъ казанитѣ страни.

III. Боливия, Чии, Коста-Рика, Доминиканската' 
Република Екваторъ, Хаити, Хондурасъ и Ника-1 
рагуа, които правятъ часть отъ пощенскийтъ сън 
юзъ, понеже не сѫ били представени въ конгре-і 
сътъ, протоколътъ остава за тѣхъ отворенъ за! 
да се присъединятъ къмъ конвенциитѣ, които съ; 
него сж сключени или пакъ само къмъ една или? 
друга отъ тѣхъ. :

Протоколътъ остава тъй сѫщо отворенъ и заі 
Британскитѣ колонии въ Австралазия, на kohtoL 
представителитѣ въ конгресътъ представиха де-| 
кларация за наиѣрението на тия страни да вле-lî 
затъ въ всемирнийтъ пощенски съюзъ отъ 1 ок-В 
товрий 1891 година.

Той остава така отворенъ за Южно-Африкан-й 
ската Република на която иредставительтъ въ» 
конгресътъ представи наиѣрението й да се при-Я 
съедини къмъ всемирнийтъ пощенски съюзъ, като| 
ен запази правото да опрѣдѣли отпослѣ датата | 
за влазаниѳто й въ този съюзъ. 3

Най-послѣ, съ цѣль да се улѣсни влазянието| 

въ съюзътъ на странитѣ, които сж още вънъ отъ 
него, протоколътъ остава п за тѣхъ отворенъ. 1

IV. Протоколътъ остава отворенъ за странитѣ, | 
представителитѣ на които подписаха днесь само;« 
главната конвенция, или само едно извѣстно число я 
отъ приѳтитѣ отъ конгресътъ конвенции, за да) 
иматъ възможность да се присъединятъ къмъ една; 
иди друга отъ тѣхъ. і

V. Присъединенията предвидени въ горнийтъ! 

чл. III трѣбва да бждѫтъ съобщени на Импера-а 
горското и Кралевско Австро-Улгарско прави-з 
телство чрѣзъ надлежнитѣ правителства, по ди-| 
пломатически редъ. Срокътъ, който имъ се даваа 
за това съобщение истина на 1 Юний 1892 г.|

VI. Въ случай, че една или повече отъ до-! 
говорившитѣ се страни за пощенскитѣ конвенции! 
подписани днесь въ Виена не ратифициратъ една| 
или друга отъ тия конвенции, тая конвенция пакъ: 
си остава задължителна за дьржавитѣ, които ще! 
да сѫ я ратифицирали. |

Въ удостовѣрениѳ па което, долопоказанитѣÎ 
пълномощници съставиха настоящия окончателенъ 
протоколъ, който ще има сѫщата сила и сѫщата 
стойность, както ако постановленията въ него 
бѣха включени въ самия тексгъ на конвенциитѣ 
до които се отнася, и тѣ го подписаха въ единъ 
екземпляръ, който ще остане на съхранение въ 
архивитѣ на Австрийското правителство и отъ 
който единъ прѣписъ ще се даде на в^ѣка 
страна.



Стр 12. дьржавенъ вѣстникъ

Сключен! въ Виена на четвъртия юлий, хи- 
ллдо и осемстотин! и деветдесета и първа година.

(Слѣдватъ ііодіпгсіітѢ).

Договоръ
за размѣнение на писма и кутии съ обявена 

стойность
I Ск.іючепъ между Германия, Република Аржантина. А ветре- 
; Унгария. Белгия, Бразилия, България, Република Еоста-Рика, 
! Цавия и Данскитѣ колонии, Египеть, Испания, Франция и 

|>ранцуікит1; колонии, Италия, Република Либерия, Люксен- 
1 Зургь, Норвегия, Холандия, Португалия и Португалскитѣ ко- 
• • топни, Румѫния, Руссия, Салвадоръ, Сърбия, Швеция, Иівей- 
! цария, Регенство Тунисъ и Турция.

Подипсанитѣ пълномощници на правителствата 
, отъ горѣпзброенитѣ страни, предъ впдъ на чл. 19 
I- отъ главната конвенция, по взаимно съгласие и 

съ запазено право за ратифицирани®, сключиха 
( злѣдуюіций договоръ:

Чл. 1. 1. — Отъ една изъ горѣспоменатитѣ 
страни за друга отъ тѣхъ могѫтъ да се испращатъ 
писма съдържащи обявения ценни книжа и кутии 
съдържащи обявеннп бижутерии и скѫпоцѣішп 
предмети, съ застраховайте на обявената суима.

Участието въ службата за кутии съ обявена 
цѣниость се ограничава въ размѣнѳнията между 
нрисъедпненитѣ страни, на които администрациитѣ 
:ѫ се съгласили да установят! тази служба въ 
ізаимнитѣ си сношения.

2. — максимумът! на тяжестьта на кутиитѣ е 
иірѣдѣлена на единъ килограмъ за всяка пратка.

3. —Бъ взаимнитѣ си сношения, разнитѣ управ- 
іения могѫтъ да опрѣдѣлятъ максимума на обя- 
юнната стойность, който въ никой случай, не 
•юже да бѫде по-доленъ отъ 10,000 л. за една 
іратка и разбира се, че разнитѣ администрации, 
соито посрѣдничествуватъ въ прѣнасяниѳто отго-

' іарятъ само за стойностьта до размѣръ на мак
симума, който сж тѣ взаимно приели.

4. — Испратенитѣ съ обявенна стойность писма 
' кутии логѫтъ да бждѫтъ обложени съ наложенъ 
ілатежъ (remboursement) до 500 л., по приетитѣ 
■ъ чл. 7 отъ главната конвенция услови.

Чл. 2.1. — Свободата за транзита врьхъ терри- 
орията на всѣка една отъ присъединенитѣ страни 

обезпечена и отъ отговорностьта на управле- 
(ията, които участвуватъ въ това нрѣнасяние, е 
адължена въ размѣритѣ опрѣдѣленни отъ слѣ- 
.уюіция чл. 11.

Скщото е и съ прѣнасянието по море извърт
ано или обеспѳчено отъ управления на присъ- 
дипенитѣ страни, стига само тия управления да 
ѫ въ състояние да приелата отговорностьта за 

стойноститѣ въ пощенскитѣ параходи пи кораби 
съ които си служатъ.

2. —Бъ отсѫтствие на друго споразумѣяие между 
управленията па происхожденинто и на назначе
нието, припращанието на обявеннитѣ стоноещ 
размѣняеми между несъсѣдни страни се извършва 
на открито и прѣзъ пѫтищата употрѣблявш т 
опѫтванието обикновенната коррѳспонденцм.

3. —Разиѣненпето на писма съдържащи обявеш 
стойности между двѣ корреспондующи страни зі 
обикновенни сношения, посрѣдствомъ една ыи в- 
вече неучаствующи въ настоящия договоръ страп 
или пакъ посрѣдствомъ морски служби свободи 
отъ отговорность, се подлага на специални иѣрм 
за които трѣбва да се сноразумѣятъ адмияиира 
циитѣ на мѣстопроисхождѳнието и назначените 
като, употрѣбление непрями пѫтища, испращм» 
въ затворени моста пакети и пр.

Чл. 3. 1. — Транзитнитѣ разноски предвиден 
въ чл. 4 въ главната конвенция се заплащан от 
управлението на мѣстопроисхождевието на управ 
.гемията участвуюіци въ посрѣдственното прѣи 
сяние на открито или въ затворени поетъ-дакеті 
на писма съдържащи обявенни цѣнности.

2. —Управлението на мѣстопроисховденивто н 
кутии съ обявена цѣниость плаща едно право от 
50 стотинки за всѣка пратка на администрации 
на мѣстопазначението и ако стане нужда на вйк 
една администрация, която е участвувала въ сро 
пѫтното имъ посрѣднично прѣпрѣнасяние. Оаіи 
това, управлението на мѣстопроисхождениетотрѣй 
да заплати едно право отъ единъ левъ навсѣкаот 
администрациитѣ участвуюіци въ посрѣднично прі 

нрѣнасяние по море.
3. — Независимо отъ тия разноски и права ад 

министрацията на мѣстопроисхождѳнието се зі 
дължана на администрацията на страната на в 
стоназначението съ право за застрахувиио, и 11 
даденъ случай, на всѣка администрация, и® 
взела участие въ транзитното посрѣднично «[ 
риториално нрѣнасяние съ гаранция за отговор 
пость, съ едно право съразмѣрно съ 5 стотини 
за всѣка обявена стойность отъ 300 лева и 

дробъ отъ 300 лева.
4. — Освѣнъ това, ако има прѣнасяние ію 

съ сѫщата гаранция, администрацията на м И 
ироисхождонието се задължава на всѣко упр* 
лепне, което е участвувало въ това прѣнасян^ 
съ ' едно право за застрахувание по море, о 
10 стотинки за всѣка обявенна сумиа отъ 
или дробъ отъ 300 лева.
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Чл. 4. 1, —Таксата на писма съдържащи обя
вения стойности се заплаща въ предплата и тя 
състои:

1) за писмата отъ таксата и оирѣдѣленното 
право за едно прѣпорѫчено писмо отъ сжщата 
тѣжипа и за еѫіцото мѣстоназначение — таксата 
и правото остава изцѣло на испровождающето 
управление; за кутиитѣ, едно право отъ 50 ст. 
за всѣка страна, която е участвувала въ терри- 
ториалното прѣнасяние и, въ даденъ случай, отъ 
едно право отъ ѳдинъ лѳвъ за всѣка страна уча- 
стнующа въ прѣнасянието по море;

2) за писмата и кутиитѣ отъ едно пропорци
онално право за застрахувание, прѣсмѣтнато, за 
всѣки обявени 300 л. или дробъ отъ 300 л., 
по 10 стотинки за съсѣдни страни или съобщени 
помежду си съ пряма морска служба, и по 25 ет 
за другитѣ страни, съ прибавлѳние, ако има слу
чай, въ единия и другия случаи, на едно право 
за застрахувание по море предвидено отъ послѣд- 
нята алинея на предпіедствующия чл. 3.

Обаче, като прѣходна мѣрка на всѣка отъ до- 
говорившитѣ се страни се предоставя правото, 
предъ видъ удобствата на монетитѣ си или други, 
да взема и друго право осв‘ѣнъ казаното по-горѣ 
право, стига това право да не надминава */а на 
% отъ обявенната стойность.

2. —Подателя на една пратка съдържаща обя
вени стойности, получава при подаванието й безъ 
разноски една кратка разписка за пратката си.

3. — Прието е безусловно, че освѣнъ въ случая 
на прѣиращание предвидено въ параграфъ 2 отъ 
слѣдующия чл. 9 писмата и кутиитѣ съдържащи 
обявени стойности не могѫтъ да се налагатъ съ 
други пощенски права за смѣтка на получателитѣ 
освѣнъ въ указанъ случай за доставянието въ 
жилище.

Чл. 5. Писмата съ обявени стойности размѣня- 
вани между пощѳкскитѣ администрации отъ и за 
тѣхъ, се освобождавай, отъ такса и право за за
страхувание по условията опрѣдѣлени въ чл. 11, 
§ 2 отъ главната конвенция.

Чл. 6.1.—Подателя на една пратка съдържаща 
обявени стойности има право да изиска подъ усло
вията опрѣдѣлени въ чл. 6-й отъ главната кон
венция относително прѣпорѫченитѣ предмети, да 
иу се даде извѣетиѳ за доставянието пратката 
на иолучителя.

2. — Прихода отъ правото налагаѳмо за извѣ- 
стията за доставяние остава въ цѣлость на управ
лението на страната на мѣстопроисхождението. 

1 Чл. 7. 1. — Подательтъ на една пратка съ 
обявена стойности може да я оттегли отъ пощата или 
дакъ да измѣни адресътъ и за да я прѣпрати 
било въ вѫтрѣшностьта на страната за която е 

і първоначално била отправена, било за нѣкоя коя 
I да е отъ договорившитѣ се страни, стига тя да 
I не е била още прѣдадена на получительтъ, по 
; условията и запазенитѣ права опрѣдѣлени, за про

стата и прѣпорѫчѳна корреспонденция, въ чл. 9 
отъ главната конвенция. Правото за измѣнениетс 
на адресътъ се ограничава до праткитѣ на конте 

; обявената стойность не надминава 500 лева.
і 2. — Той може да поиска тъй сѫщо щото прѣ- 
I даванието въ жилището да се извърши чрѣзъ 
I особенъ разносвачъ, веднага слѣдъ пристиганието, 

по условията и запазенитѣ права опрѣдѣлени въ 
чл. 13 отъ казаната конвенция.

Обаче, на писалището на мѣстоназначението се 
предоставя правото да доставя съ особенъ раз-

■ носвачъ едно извѣегие за пристиганието на прат
ката вмѣсто да доставя така самата пратка ко- 
гато това се изисква отъ вѫтрѣшнитѣ му пра
вилници.

Чл. 8. 1. — Всѣко невѣрно обявление на стой
ность въ повече отъ дѣйствптелно включената 
стойность въ писмо или кутия се забранява.

Пъ случай на таково невѣрно обявление отъ 
тоя родъ, испр.овоѫдача изгубва всѣко право за> 
обезщетение, безъ да побърква това на еждебнотоі 

I прѣслѣдвание, което може да изискватъ законитѣі
■ на страната на мѣстопроисхождението.

2. — Забранено е тъй сжщо да се влага въ ку- 
I тиитѣ съ обявена стойность писма или бѣлѣжки; 

които иматъ характеръ на коррѳспонденция, мо-
■ нети имѣющи курсъ, банкноти или други стой-і 

ности на прииоситѳль, документи и предмети отъ
і категорията на дѣловнитѣ книжя.

На предметитѣ, които подпадатъ подъ това 
запрещение, не се дава ходъ.

Чл. 9. 1. —Писмо или кутия съ обявена стой- 
I ность допратено, вслѣдствиѳ иромѣнението мѣсто- 
' жителството на получателя, въ вѫтрѣшностьта н; 
I мѣстоназначената страна, не подлѣжи на никакв;

допълнителна такса.
2.—Въ случай на допращание до една отъ до- 

; говорившитѣ се дьржави, нъ не въ страната н< 
мѣстоназначението, опрѣдѣленитѣ права въ па 
раграфитѣ 3 и 4 па чл. 3 отъ настоящия до 
говоръ се взематъ за допращанието отъ получа 
теля и за въ полза на всѣко едно отъ управле 
нията участвующи въ новото прѣнасяние. Ако & 

I касае до една кутия съ обявена стойность, вън- 
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отъ това взема се правото опрѣдѣлено въ § 2 
отъ горѣцитиранніі чл. 3.

3. — 3а допращание вслѣдствие ногрѣшепо на
правление или за възврыцанпето но причина иа 
недоставяние не се взема отъ публиката никаква 
допълнителна такса.

Чл. 10. 1. •— Кутиитѣ съ обявена стойность сѫ 
подчинени иа законитѣ на страната на мѣетопро- 

’ иехождението или на мѣстоназначението, при при- 
,;насянието относително възврыцанпето правата за 

гаранция и при внасянието относително упражне- 
! нието на контролътъ за гаранция и митото.

2. — Фискалнитѣ права и разноскитѣ за проба 
изискуеми при внасянието, се взематъ отъ полу- 
чательтъ при доставянието. Ако, въ слѣдствие 
промѣнение мѣстожителството на получительтъ, 

; 'отказваше или до каквато и да е друга пра
знина, стане нужда да ее допрати нѣкоя кутия 
',съ обявена стойность за друга участвуюіца въ 

, размѣнението страна или пакъ се повърне въ 
.страната на мѣстопроисхождението, ония отъ спо- 
^енѫтитѣ разноски които нѣма възможность да 
се повьрнатъ при допращанпето, се ирѣписватъ 

' отъ управление на управление за да се събератъ 
отъ получательтъ или отъ подательтъ.

! Чл. 11. 1. — Освѣнъ въ случай на чрезвичаііип 
[Обстоятелства, когато едно писмо или кутии съ
държащи обявени стойности се загуби, ограби или 
повреди, подателя или, но негово искапне, по
лучительтъ, има право на обезщетение равно на 

, дѣйствителната стойность на загубата, ограбеното 
. или повреденото, освѣнъ ако загубата е била при

чинена отъ погрѣшка или невнимание на пода
теля или пакъ не ироизлѣзе отъ самото естество 
иа предметътъ, и безъ това обезщетение да над
мине но никой случай обявената сумма.

2. — Странитѣ, които сѫ расположени да взе
матъ вьрху си отговорностьта проистекающа отъ 

ьЧрезвичайни обстоятелства, сѫ свободни да взе
матъ за тази цѣль една добавочна такса въ раз-

лмѣрътъ предвидени въ иослѣднлта алинея отъ 
1-й на чл. 4 отъ настоящия договоръ.
3. —Задължението за заплащаше обезщетението 

іпада на администрацията отъ която записи испро
вождающето писалище. На тази администрация 
се предоставя правото да изиска обезщетението 
отъ отговорната администрация, т. е. отъ адми
нистрацията врьхъ территорията или въ служ
бата на която изгубванието или ограбванието е 
станало.

въ случай че отговорното управление е съ
общило на испращающето управление да не ис- 

плаща обезщетението, то трѣбва да занпн и 
това нослѣдното управление разноскитѣ, копо 
биха произлѣзли отъ неисплащанието.

— До доказвание на противното, отговорно
стьта подъ врьхъ администрацията, която име 
приела предмета безъ да направи нѣкакаа забѣ- 
лѣжка, не може да докаже нито доставянието му 
на иолучителя, нито, въ оказанъ случай, правилното 
му прѣиращание на слѣдуюіцата администрация.

5. —Заплащанието на обезщетението отъ иро- 
водившѳто управление трѣбва да се извърни по 
възможность но-скоро и, най-кѫсно, въ срокъ отъ 
една година отъ деня на заявлението. Отговор
ното управление е длъжно да заплати, безъ за
бава и съ менителница или пощенски записъ, и, 
испровождающето управление, заплатената сумма 
отъ това нослѣдне.

6. — Разбира се че заявлението се приема шо 
въ течението на срокъ отъ една година отъ деы 
на иодаванието въ пощата писмото съдьржще 
обявена стойность щомъ измине тоя срокъ, заяви
теля нѣма право за никакво обезщение.

7. — Администрацията, за смѣтка на която е 
внесена стойностьта на обявенитѣ стойности недо
ставени по назначението замѣстя притежателя и 
всичкитѣ му нрава.

8. — Ако загубванието или ограбванието ии 
повредата се е случила въ врѣме на црѣнаеяието 
между размѣннитѣ писалища на двѣ съйдм 
страни, безъ да е възможно да се установи врьхъ 
коя отъ двѣтѣ тѳрритории фактътъ е ювьршеи, 
двѣтѣ въпросни администрации понася» загубата 

по на половина.
Сѫщото става и въ случай на размѣнеяие въ 

затворени постъ-иакѳти, ако загубата, ограбванието 
или повредата се е случила врьхъ территорията 
или въ службата на едно посрѣднично мотго- 

ворно управление
9. _ Адиинистрациитѣ прѣставатъ да бадать 

отговорни за обявенитѣ стойности съдържали ві 
пратки, за които имѣющитѣ право сѫ се расш 

сали (за получаванието).
Чл. 12. 1. — На всѣка страна се предоставя 

правото да нриснособлява врьхъ праткитѣ и 
държащи обявени стойности съ назначеие и 
нроисходящи отъ други страни, своитѣ BSTI) 
закони или правилници, до колкото наето 
догдворъ не противорѣчи на тѣхъ.

2. _ Оцрѣдѣленията на настоящия Аог(,1/4 
ограяичаватъ правото на договорившитѣ се я 

. да подьржатъ или сключватъ особенни 1/4 ’
както и да поддьржатъ и основатъ п
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съюзи, прѳдъ видъ подобрението службата за 
писмата и кутии съдьржащи обявени стойности.

Чл. 13. — Всѣка една отъ Администрациитѣ на 
договорившитѣ се страни може, въ извънредни слу
чаи отъ естество оправдающе мѣрката, дапрѣкрати 
приврѣмеино службата на обявенитѣ стойности, както 
за испращанието тъй и за приеианието изобщо 
ми отчасти, съ условие, да извѣсти за това не
забавно, въ нужда и но телѳграфътъ, заинтере
сованата или заинтерѳеуванитѣ Администрации.

Чл. 14. — Съюзнитѣ страни, които никакъ не 
сж взели участие въ настоящия договоръ се до- 
пущатъ да се присъѳдинятъ но тѣхното искание 
и по формата предписана въ чл. 24 на Главната 
Конвенция относително присъединението къмъ 
Пощенсый Всемирний Съюзъ.

Чл. 15. — Пощѳнскитѣ администрации на дого
ворившитѣ се страни уреждатъ вида и начина 
за нрѣпращанието на писмата и кутиитѣ съдър
жащи обявени стойности и опрѣдѣлятъ всичкитѣ 
други по подробность и по редъ мѣрки нуждни 
за обезпечение попълнението на настоящия до
говоръ.

Чл. 16. 1.—Презъ врѣмѳто което се истича 
иежду събранията предвидени въ чл. 25 отъ 
Главната Конвенция всѣка отъ пощенскитѣ адми
нистрации на една отъ договорившитѣ се страни 
има право да отправя на другитѣ участвующи 
въ договора Администрации, посрѣдствомъ между- 
вародното писалище, предложения относително 
службата на писмата и кутиитѣ съ обявени стой ■ 
носи.

2. —Всѣко предложение подлежи на процедурата 
опръдѣлена въ § 2 отъ членъ 26 на Главната 
Конвенция.

3. — За да станатъ испълними предложенията 
трѣбва да добиятъ именно:

1) Пълногласие, ако се касае до прибавлѳние 
нови членове или до лзмѣнение опрѣдѣленията 
въ настоящий членъ и на члѳновѳтѣ 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 11 и 17;

2) Двѣтѣ третини на гласоветѣ, ако се касае 
до изіііѣнение на другитѣ опрѣдѣлѳния въ на- 
стоящийтъ договоръ, освѣнъ ония на члѳноветѣ 
!, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 и 17;

3) Абсолютното вишегласие, ако се касае до 
тълкувание опрѣдѣленията на настоящийтъ До
говоръ, освѣнъ въ случай на споръ прѳдвидеиъ 
№ членъ 23 отъ Главната Конвенция.

і) Приетитѣ рѣшѳния се ностановяватъ въ 
ньрвитѣ два случая, чрѣзъ една дипломатическа 
Декларация и въ третия случай, чрѣзъ админи

стративно съобщение по формата оказана въ 
членъ 26 отъ Главната Конвенция.

5) Всѣко прието измѣнение или рѣшение е 
испълниио два мѣсеца най-малко, слѣдъ съобще
нието му.

Чл. 17. 1. —Настоящийтъ договоръ ще влезе 
въ сила на 1-й Юлии 1892 г. и ще има сжщата 
трайность съ оная на Главната Конвенция, безъ 
нарушение правото запазено за всѣка страна, да 
се оттегли отъ тоя договоръ, посрѣдствомъ извѣ- 
етие, подадено една година напрѣдъ, отъ пра
вителството й до онова на Швейцарската Кон
федерация.

2. — Отъ дена на влизаннето въ дѣйствие на 
настоящия Договоръ, всичкитѣ опрѣдѣления приети 
по-напрѣдъ между разнитѣ договоривши се страни 
или Администрациитѣ ииъ, се замѣняватъ до 
колкото тѣ не съотвѣтствуватъ съ условията въ 
настоящия договоръ, -и безъ нарушение онрѣдѣ- 
ленията въ прѳдшѳствующия членъ 12.

3. — Настоящий договоръ ще се ратифицира 
по възможность въ непродължително врѣме. Ак- 
товетѣ за ратификацията ще се размѣнятъ въ 
Виена.

Въ удостовѣрение на което, пълномощницитѣ 
на изброенитѣ по-горѣ страни подписаха насто
ящийтъ договоръ въ Виена на чѳтвьртий Юлии 
хиляда и осемстотинъ и деветдѳсетъ и ньрва 
ГОДИНИ. (С.іЪлял псдпксятѣ).

Конвенция
относително размѣнението на пощенски колети.
Сключена между Германия, Република Аржентина, Австро- 
Унгария, Белгия, Бразилия, България, Чили, Република Ко- 
ломбия, Република Коста-Рика, Дания и Датскитѣ колонии, 
Египетъ, Испания, Франция и Францускитѣ колонии, Гърция 
Италия, Република лйберия, Люксембургъ, Черва-Гора, Нор
вегия, Парагвай, Холандия, Холандскптѣ колонии, Португалия 
и Португалскитѣ колонии, Румания, Салвадоръ, Сърбия, 
Царството Сиямъ, Швеция, Швейцария, Турция, Регенство 

'Гуписъ, Урагвай и Съедипепитѣ Дьржавіі на Венезусла.

Подписанитѣ, пълномощници на Правителствата 
на горѣизброенитѣ страни, предъ видъ членъ 19 
отъ Главната Конвенция, но общо съгласие и съ 
право на ратификация, сключиха слѣдующата 
Конвенция:

Чл. 1. 1.—Подъ название пощенски колети, 
може да се испраіца отъ една изъ горѣпомѳнѫ- 
титѣ страни за друга една отъ тѣхъ, колети 
безъ или съ обявена стойность, на които тѣжи- 
ната да не надминава 5 килограмма. Тия колети 
могжтъ да се натоварватъ и съ наложенъ пла- 
тежъ (remboursement).
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Като исключение отъ това, всѣка държава е 
свободна :

а) да ограничи тѣжестьта на 3 килограмма 
за колетитѣ допускаеми въ нейната служба;

б) да не приема колети съ обявена стойность 
такива натоварени съ наложенъ платежъ (rem
boursement) или пакъ обременителни.

Всѣка страна опрѣдѣля, до колкото се касае 
до нея, горнийтъ размѣръ на обявената стойность 
и наложения платежъ (remboursement), която въ 
никой случай не може да бжде по-малъкъ отъ 
500 лева.

Въ сношенията между двѣ или повече страни 
които сѫ приели разни горни размѣри, най- 
долниіітъ размѣръ трѣбва да се прилага взаимно

2. — Правилника по попълнението опрѣдѣля 
другитѣ условия, по които колетитѣ се приематъ 
за прѣнасяние и указва кои именно отъ колетитѣ 
трѣбва да се считатъ за обрѣменителни.

Чл. 2.1. — Свободата за прѣнасяние (транзити- 
рание) прѣзъ территориитѣ на всѣка отъ сь- 
гласпвшитѣ се страни е гарантирана и отговор- 
ностьта на управленията участвуюіци въ прена- 
сянието е ангажирано въ прѣдѣлитѣ показани въ 
идущия членъ 11.

2. — Само иъ случаи на споразумѣние протовно 
между интѳресующитѣ упривления, размѣнениѳто 
на пощенскитѣ колети се извършва между съ- 
сѣдни страни на открито.

Чл. 3. 1. — Администрацията на страната на 
мѣстоподаванието се задължава спрямо всѣка 
съучаствующа администрация въ прѣнасянието 
прѣзъ территорията и съ едно право отъ 50 ст, 
за всѣкий колетъ.

2. — Освѣнъ това, ако се окажатъ едно или 
нѣколко ирѣнасяиия но море, администрацията 
па страната на мѣстоподаванието длъжи на всѣко 
отъ управленията, на които службитѣ участву
вате въ прѣнасянието но море, едно право на 
което размѣрътъ се опрѣдѣля, за всѣкий колетъ 
както слѣдва:

на 25 стотинки, за всѣко прохождание не 
надминающе 500 морски мили;

на 50 стот., за всѣко прохождание по-голѣмо 
отъ 500 морски мили, нъ ненадминающе 1000 
морски мили;

на 1 левъ, за всѣко прохождание по голѣмо 
отъ 1000 мили, нъ не надминающе 3000 морски 
мили ;

на 2 лева, за всѣко прохождание по-голѣмо 
отъ 3000 морски мили, иъ ненадминающе 6000 
морски мили;

на 3 лева, за всѣко прохождение и-гол, 
6000 морски мили.

Тия прохождания, въ дадѳнъ случай ее * 
татъ споредъ средното растояние между й 
длежнитѣ пристанища на двѣтѣ корреспоядуюпп 
страни.

3. — За обрѣменителнитѣ колети, дълад 
права опредѣлени въ предшествующиѣ щр. 
графи 1 и 2 се увелииавате съ 50%.

4. — Независимо отъ тия транзитни разнои 
администрацията на страната на мѣсгопроиот- 
ждѳнието се задължава, за право на застриу 
вание за колетитѣ съ обявена стойность, ип 
всѣка отъ другитѣ администрации учаивуищ 
на сухопѫтния или морский транзитъ сь о» 
ворность, съ една такса съразмѣрна равш и 
оная, която се взема за писма съ обявена стойность

Чл. 4. Предплащанието на такситѣ за » 
іценскитѣ колети е задължително.

Чл- 5. 1. — Таксата на пощенсытѣ кои 
състои отъ едно право за всѣкий колетъ топи 
пѫти по 50 ст., или равностойностьта въ » 
вѣтствующа монета на всѣка страна, коиі 
управления има да сѫ участвували въ сую- 
пжтното прѣнасяние, съ прибавление, аи в 
изисква, на морското право предвидено по и- 
раграфъ 2 отъ предшествующия чл. 3 п 
такситѣ и правата изложени въ слѣдующиИ- 
раграфи-

Равностойноститѣ сѫ опрѣдѣлени отъ up 
вилника за испълнението.

2. — Обрѣменителнитѣ колети подлежатъ № еда 
добавочна такса отъ 50%, която, ако трѣбві 

се окрѫглява съ 5 стотинки.
3. — За колетитѣ съ обявена стойность приба» 

се едно право за осигурявание равно м Ж» 
което се взема за писма съ обявена стойяоси

4. — Събира се отъ подателя на кода »” 
варень сь наложенъ платежъ (remboursement) едн 

особна такса, която не може да надмине
за нераздѣлимъ дробъ отъ 20 лева отъ суми

на расплаіцаниѳто.
Управлението на мѣстопроисхоад0Мем 

дитира на Управлението на мѣстоназначен 
7, па сто отъ суммата на всѣки яы0®®\ 
тежъ (remboursement) като присмѣтва Я'° ' 
половииъ десетица (5 стот.) въ цѣ® » ()
Прииадаюіцата се часть на Упр 
мѣстоназначението никога не трѣбва да « 
малко отъ 10 ст. за всѣки наложенъ 

(remboursement).
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ОБЯВЛЕНИЯ.
]8 мартъ 1892 г___ Стр. і.

Дирекция иа общественнитѣ сгради.
ОБЯВЛЕНИЕ № 3100.

На 9 идущи й априлий, часъгь по 2 слѣдъ пладвѣ, въ 
канцеларията на Софийската постоянна комииссия ще се 
произведе търгъ съ явна конкуренция за отдаванието на 
предприеиачь извьріиванието разни поправки въ зда
нието на пивоварницата на покойния Лазаръ Трифковичь, 
п с. Павлово, близо до София.
' Приблизителната стойность на предприятието възлиза 
на 6025 лева 89 ст.

Исканий залогъ е 301 лева 25 ст.
Смѣтката, поемнитѣ условия и единичнитѣ цѣни на 

предприятието могжтъ да се видятъ всѣки ирисктственъ 
день и часъ въ канцеларията на Софийската постоянна 
допиеш.

Переторжка ще се произведе на слѣдующий день.
Ст. София, 16 маргъ 1892 год.

Директоръ: Ив. Д. Гошевъ. 
1-2 Секретарь: К. Стояиовъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3120.

На 13 ид. аирилий, часътъ по 2 слѣдъ пладнѣ, въ 
канцеларията на Софийската постоянна комииссия ще се 
провзвеце търгъ съ явна конкуренция за отдаванието на 
предпрвемачь направата на тротоаръ около новостроевната 
кмжеска конюшня въ гр. София.

Приблизителната стойность на предприятието възлиза 
ч 9595 лева 70 ст.

Исканий залогъ е 479 лева 75 ст.
j Плавоветѣ, смѣтката, поемвитѣ условия и единичнитѣ 

Вѣви на предприятието иогжтъ да се видятъ всѣки при- 
итивевъ день и часъ въ канцеларията на Софийската 
постоянна комииссия.

Переторжка ще се произведе на слѣдующий день.
София, 16 мартъ 1892 год.

Директоръ : И в. Д. Г о ш е в ъ.
1-2 Секретарь: К. Стояиовъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 3107.
Из 15 ид. м. априлий. часътъ по 2 слѣдъ пладнѣ, въ 

канцеларията на Ст.-Загорската постоянна комииссия ще 
и произведе търгъ съ тайна конкуренция за отдавания 
11 орвдцриеиачь построяванието на 9 мостчета и водо- 

,скоци по шоссето № 7 Казавлжкъ—Ст.-Загора, между 
іШиеіритѣ 0—5.
■ Приблизителната стойность на предприятието възлиза 
!а 13904 лева 56 ст.

Исканий залогъ е 696 лева.
Илановетѣ, смѣтката, поемнитѣ условия и единичнитѣ 
’иа предприятието могжтъ да се видятъ всѣки при- 
Ягетвеиъ день и часъ въ канцеларията на Ст.-Загор- 

постоянна комииссия.
Иериоркка не се допуща.
‘Р- София, 16 мартъ 1892 год.

Директоръ: Ив. Д. Гошевъ. 
Секретарь : К. Стояиовъ.

Главна дирекция на пощитѣ и телеграфнтѣ.
ОБЯВЛЕНИЕ « 4328.

Понеже търга произведенъ на 25 истекший февруарий 
за доставката на телеграфнитѣ материали не се утвьрди, 
то въ допълнение на обявлението -V П51 отъ 24 януа- 
рий т. г., главната дирекция на пощитѣ и телиграфитѣ 
съобщава на интересующитѣ се, че н< 26 мартъ т. г., въ 
10 часа предъ обѣдь. въ канцеларията на Софийската 
постоянна комииссия, ще се произведе отново търгъ съ 
тайно малонадаваиие за доставяиие 37000 кил. 4 м/и. 
телеграфна линейна жица, 500 кил. 2 м/м. жица, 11000 
фарфорови изолатори и 11000 желѣзви куки.

Отъ тия материала ще бхджтъ доставени- въ Ломъ 
15000 кил. 4 м/м. жица, 3500 куки, 3500 изолатори; 
въ Русее 12000 кил. 4 м/м. жица, 4000 куки и 4000 
изолатори: въ София 10000 кил. 4 м/и. жица, 500 кил. 
2 м/м. жица. 3500 куки и 3500 изолятори.

Малонадаванието може да стене за всѣки видъ мате- 
риалъ по отдѣлно и изобщо.

Общата стойность на доставката се опрѣдѣля : за 4 м/м. 
жица 16600, за 2 м/м. жица 300 лева, за кукитѣ 
7000 и за изоляторитѣ 10000 лева.

Залогъ за 4 м/м. жица 925 л., за 2 м/м. жица 15 л. 
за кукитѣ 350 лева и за изоляторитѣ 500 лева. Всичко 
и за 4-тѣ вида материали 1790 л.

Поемнитѣ условия могжтъ да се видятъ всѣки приежт- 
ственъ день отъ 10 часа до 12 сутреньта въ канцела
рията на постоянната комииссия.

Переторжка на тоя търгъ ще стане на 27 мартъ т. г., 
10 часа предъ обѣдъ.

Ст. София. 17 мартъ 1892 год.
1—5 Главна дирекция на пощитѣ и телеграфнтѣ.

Плѣвенско окрѫжно управление.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1435.

Плѣвенското окр. управление обявява за всеобщо зна
ние на интересующитѣ се, че на 20 идущий мѣсецъ мартъ 
т. г., въ 2 часа слѣдъ обѣдъ ще се произведе търгъ съ 
съ явна конкуренция въ помѣщението иа Плѣвенскита окр. 
постоянна комииссия за отдаваяие подъ наемъ за насто
ящата година дьржавнитѣ пасбища, находящи севъПлѣвен. 
окр. „Дълбокъ гираиъ“ и „Димиръ Кило“.

Исканий залогъ за право участие въ търга е за пасби
щето „Дълбокъ Геранъ“ 130 лева“ и „Димиръ Кюю“ 150 л.

Иптересующитѣ се могѫтъ да видятъ поемнитѣ условия 
както и другитѣ книжа но търга всѣки нрисктственъ день 
въ канцеларията на Плѣвенската окржжва постоянна ком- 
миссия.

Переторжката на търга ще стане на слѣдующий день.
Въ случай, че при търга и переторжката не се полу- 

чатъ удовлетворителни цѣни, то ще се произведе втори 
гъргь, който ще стане на 20 априлий т. год.

Гр. Плѣвенъ, 24 февруарий 1892 год.

За окр. унравитель : В. II о к р е в ъ. 
15—(841)— Финансовъ чииовникъ : М и т к о в ъ.



Стр. 11. ДЬРЖАВЕНЪ ВѢСТПИКЪ Вро8 Й.

ііпдинскиіі окржжеиъ сждъ.
ПРИЗОВКА .V 719.

Видинския окр. сждъ, призовава иаслѣдницитѣ на яо- 
койнитѣ Сваса и Жика Митеви, огъ с. Вѣлопгичанге, Бѣ- 
лоградчикска околия, да се явять въ сжда върастояниенатри 
мѣсеци отъ деня на троекрагното публикуваме настоящата 
въ „Дьрж. Вѣствикъ“. за да изявжтъ своитѣ прѣтенции 
защото Камена Митова. отъ сжщото село, е завела дѣло, 
за да се признае за наслѣдвица на покойнитѣ.

Гр. Видинъ. 29 февруарий 1892 год.
Предсѣдатель: И. Петровъ. 

з—(ЮЗЗ)-З Секретарь - Д. Стояиовъ.

Кюстендилский окржжепъ сждъ.
ОБЯВЛЕНИЯ № 751.

Кюстендилски# окр. сждъ обявява за знание, че на 
8 февруарий 1892 год., съ постановление отъ сжща дата 
и съгласно чл. 37 отъ закова за принознаванието на не- 
законнороденитѣ дѣца и пр. допустя.і и утвьрди усивовя- 
ванието, извършено надъ Никола Иванчовъ, отъ законвитѣ 
съпрузи Мито Вучк'въ и Катерина Матова, всички жи
тели на с. Скривано, Кюстендилска околия, за което се
йма съставенъ надлежни# въ сждътъ акть съ дата 14 
януари# 1892 год., отъ косато усиеовявавието съгласно 
чл. 38 отъ сжщий законъ е въ сила.

Гр. Кюстевдилъ, 25 февруарий 1892 год.
За предсѣдатель. членъ: Сейковъ. 

3—(1034)—з Секретарь: Хр. Милтеиовъ.

Тьрновский окр. сждъ.
ОПРѢДѢЛКНИЕ № 900.

Тьрновский окр. сждъ, по гражданско отдѣлевие, въ 
распоредително засѣданее дьржапо на 19 октоврий 1891 г. 
въ слѣдующий съставъ: предсѣдателствующий членъ: То- 
доръ Н. Жековъ, членове : Марко Тогевъ и Захария П. 
Коньаровъ, при подсекретаря: Стоянъ Драгоевъ, слуша до- 
ложенийтъ огъ члена Ковьяровъ, рапорта „а номощникъ 
Сжд. приставъ при сяда на VII-й Паскалевски участъкъ, 
оть 9 того, подъ № 2813, а получевъ въ сждътъ ва 11 
сжщий иѣсеца и зарегистровапъ подъ вх. Л: 6338, съ 
който рапортъ речени поя. сжд. пристав» представя въ 
сждътъ допълнителното дѣло подъ № 86/90 год. за прѣ- 
глеждание и утвърждение извършената по него публична 
продань.

Тьрповскьй окр. сждъ, съгласно ст. 465 отъ Врѣиен- 
вятѣ Сѫдеб. Нравила, опрѣдѣля : утвърждава публичната 
продажба на 13 парчета ведвижи ииоти, извършена по 
испълнителпото дѣло подъ Л> 86 ио описа ва помощникъ 
сѫдебний приставъ при Търновския окр. сждъ, за VII-й 
Паскалевски участъкъ, които имоти се присждени вьрху 
взискателя Ивана Стаиболовъ, пълномощвикъ на Исмаилъ 
Хаджи Мустафовъ х. Абдуловъ, за 4150 лева и които се 
слѣдующзтѣ: 1) нива, около 48 дюлюма, въ землището на 
селото Сломеръ, мѣстностьта „Карашка-поляна“, съсѣди: 
пѫть, поляна и нива; 2) нива, около 100 дюлюма, въ 
сжщото землище, мѣстностьта „Сломерска поляна“, съсѣди: 
Дремеизъ Герги, Чолакъ Хасанъ, пжть и Минева чешма; 
3) нива, около 45 дюл., въ сжщото землище, мѣстность 
„Минева чешма“, съсѣди: Кочо Цаиевъ, Галибъ 30 дю- 
Бей, Кутю Митковъ и Цанко Стояиовъ; 4) нива, около 
ломя, ві сжтото землище, мѣстностьта „Възъ-Брѣ- 

ста“, съсѣди: Кочо Цавевъ, Костадннъ Алгшіщ glan 
Мкстовъ и Варенски пѫть ; 5) вива, около 20 шма « 
сѫщата нрьстъ. мѣстность .Надъ-Курдащь1, acta- 
Бучунъ Иваиъ, баиръ и оть двѣтѣ страни вжть; 6) іщ 
15 дюлюма, вь сѫщата прьстъ, иѣстиоиь „Наіип» 
ский-пѫть“, съсѣди: Хасавъ Чолаковъ, Халви Ботра«- 
■гароолу и пжть; 7) нива, 15 дюлюиа, въ сит прщ 
мѣстность „Употока“, съсѣди: Дремеизъ, Кош, Ті!к 
Славчевъ и ливади ; 8) ливада, 20 дюли, и н* 
землище, мѣстность „Подъ-Лозьята“, съсѣди: Миращ 
Герги, Червенковди, Дядо Никола и Костадииъ Автелои; 
9) ливада, 10 дюлюма, въ сжщата прьсть, ricwri ,1і- 
тирена“, съсѣди: Авгелъ Девковь, Иваиъ Ниши і 
Тавю Славчевъ; 10) нива, 50 дюлюиа, въ сѫщотв »■ 
лище, мѣстность „Между баритѣ“, съсѣди: пжть, fapi 
поляна; 11) лозье, 8 дюлюма, въ сжщото звиище, ita- 
ность „Възъ-лозьята“, съсѣди: Дядо Чени, Урнипз, un 
и Тививци; 12) праздно мѣсто 8 дюлюма, въ с. Слшрь, 
«ахала Дуршидь-Беевия-чвфликъ", съсѣди: Фшр, 
Митю, «ера, Тьрновский пжть и пжть; 13) кория 12в 
дюлюма, въ сжщото землище, мѣстность „Голѣмата до- 
рия“, съсѣди : общинска гора. Острѣшки пжть, мераи едть.

Настоящето опрѣдѣлевие може да бжде обжалвам ® 
недоволната страна предъ Руссевский авпелативеи ад, 
въ двѣ-недѣленъ срокъ, считавъ за взискателя m я 
на вржчванието му прѣписътъ, а за отвѣтаидийотци 
ва еднократното му обнародвани въ ,Дьр. Вѣствиъ'.

Гр. Тьраово, 25 октоврий 1891 год.
Подпредсѣдатель: Ив. Желѣзсюіі

1—(1076)—1 Секретарь: Д; Впш«т

Видинския градски пирови еѫдия. 
ПРИЗОВКА № 1777.

Видинский градски пирови садия, съгласно ст. 229,». 
2 отъ гражданското съдопроизводство, призовава мешан 
Видинска жителка, а по настоящеиъ живуща въ ™*м’ 
Турция, Садика Аімедова, въ качеството і иа наслѣіниді 
па почившата си дъщеря Фатиме и ва поиии»« 
пругь Меімедъ Анджи Алиловъ, да се яви въ кай р 

Видинското градско мирово садилите ывді 1 .ва видинското градско мирово садилите _
ченъ срокъ оть послѣдното трикратно публикувавиод' 
стоящата призовка въ J
или ч,
явения срещу нея и
Георги Добриповичь, докирении»» »- ““-ъ „ Т(ЯП 
Усенновя и Айше Алиевя. наслѣдвици
Ходъ Заадо, амт. изъ гр. „
п 60 ст. или 3467 гр.

Въ случай на неявяване,
сно ст. ст. 121
производство.

Гр. Видинъ, 4

дата призовка в» „Дьрж Вѣстаикъ“, самаИ* 
чрѣзъ ваконепъ повѣренвзкъ, за да отговори Ч» 

Лиедъ Меімедъ Анджи Алило№•« 
.вѣревникъ ва Віие 8 
ва, наплвдилц«» «л 
j. Видинъ, искъ, на сумна

щвание, садията ще поста"» с1* 
и 122 отъ гражданското мирово с Л

мартъ 1892 гид. „
Мировий сждия: ПЛ 

Секретарь : П-
3—(1030) - 3

Бургазский мирови сѫдия.
РЕЗОЛЮЦИЯ № 75. >

Въ името на Н. Ц. В- Фердинандъ 1/8® сддН- 
даесь 2 мартъ 1892 год., Бургазіжи ₽ . 
сѣдающь въ гр. Вургазъ, въ откри и|[1Пи
разгледа гражданското дѣло подъ . ДібіА
1891 год., заведено отъ Авгелъ Ивановъ, е» 'Р 
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аротивъ Костпдинъ Тодоровъ, отъ Лозеиъ градъ, сега съ 
неизвѣстно местожителство, за 123 л. 35 ст. по записъ 
и съгласво чл. чл. 58, 80, 110, 121 и‘122 отъ гражд. 
сждопроизводство, опрѣдѣля: осжжда Костадино Тодоровъ 
ja заплати ва Авгелъ Ивановъ 123 л. 35 ст. съ лит
вай имъ по 12°/0 годишно, за врѣме отъ 11 септеиврий 
1891 год. до окончателното имъ исплащапие, 20 л. раз- 
воски до сега и още тѣзи за обпародванието настоящата 
въ „Дьржавенъ Вѣстникъ“.

Това рѣшеиие е веоковчателпо, подлежи на аппела- 
ционно обжалвание предъ Бургазский окр. сждъ, отъ де- 
вьтъ на еднократното обнародванне настоящата резолюция 
въ -Дьрж. Вѣствикъ“ въ двѣ-недѣленъ срокъ, съгласно 
чл. 128 отъ грждавското съдопроизводство. 
1—(10691—1 Мировий сждия: С. Хрусавовъ.

ПРИЗОВКА № 514.
Бургазский мирови сждия, на основание чл. 229, п. 3 

отъ гражданското сждопроизводство, призовава Али, Осианъ, 
и Юнеръ Османови, отъ с Шабакъ-Кжрж, Бургазско, а сега 
съ неизвѣстно мѣстожителство, да се явятъ въ канцела
рията му сами лично или чрѣзъ законни пълномощници 
слѣдъ четири мѣсеченъ срокъ считанъ отъ деньтъ на пос- 
лѣднто трикратно публикувание настоящата призовка въ 
„Дьр- Вѣстникъ“, да отговарятънаискътъ предявенъ срещу 
іѣтъ, отъ Петко Къневъ, изъ с. Шабанъ Кжрж (Вургаз- 
ско), за 1000 л. или да му даджгь такриръ за ииотитѣ, 
юито той купилъ срещу означената горѣ суима която 
ва пълно билъ имъ далъ.

Въ случай, че горепоменжтитѣ отвѣтници не се явятъ 
до казаний срокъ, мировий сждия ще постжпи съгласно чл. 
чл. 121 и 122 отъ гражданското сждопроизводство.

Гр. Бургазъ, 9 мартъ 1892 год.
1—(1091)—з Мировий сждия: С. Хрусавовъ.

ПРИЗОВКА № 513.
Бургазский мирови сждия. на основание чл. 229, п. 3 

отъ гражд. сждопроизводство, призовава Дасю П. Ковачевъ, 
бивший житель на гр. Бургазъ, а сега съ неизвѣстно иѣсто- 
жителство, да се яви въ канарата му лично или чрѣзъ зако 
неаъ пълвоиощпикъ слѣдъ четири-мѣсеченъ срокъ считанъ 
отъ деньтъ на послѣдното трикратно публикувание настоя
щата въ „Дьрж. Вѣстникъ“ да отговори ва искътъ пред- 
явенъ срещу него оть Дииитръ Иордановъ, изъ гр. Вур- 
газъ, за 600 л. отъ чистение на пръсть ж. п. линия като 
првдприемачь.

Ако горѣпомснжтий отвѣтникъ не се яви до казаний 
срокъ, мировий сждия ще постжпи съгласно чл. чл. 121 
и 122 отъ гаждалското сждопроизводство.

Гр. Бургазъ, 7 мартъ 1892 год.
1—(1070)—з Мировий сждия: С. Хрусавовъ.

Горнѣ-Орѣховскиіі иирови сждия.
ПРИЗОВКА № 909.

П-й Горвѣ-Орѣховски мир. сждия, на основание ст. 
ст. 47 и 229, п. 3 отъ гражд. сждопроизводство, при
зовава Моска Илиевъ Поиъ Петрови, бивший ж. на гр. 
Лѣсковецъ, а сега живущъ въ Ромжния, съ неизвѣстно- 
кѣстожителство, да се яви въ сждилището иу въ гр. Лѣс- 
ковецъ самъ лично или чрѣзъ заковенъ повѣренникъ въ 

продължение на 4 иѣсеца считанъ отъ деньтъ на песлѣд- 
ното трикратно публикувание настоящата въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“, за да отговаря на заявений срещу него искъ 
отъ Христо М. Иицьковъ, отъ гр. Лѣсковецъ, за 242 л. 
40 ст. глави по записъ и лихви.

Вь случай на неявлвание. сждията ще постжпи съ
гласно ст. ст. 121 и 122 отъ іражд. сждопроизводство.

Гр. Лѣсковецъ. 15 февруарий 1892 год.
Мировий сждия: Ст. Митковъ.

1 (1068)—з Секриарь: X. Наковъ.

Видиііспий околийски мирови сждия.
РЕЗОЛЮЦИЯ

Въ името на Н. Ц. В. Фердинандъ I, Князь Вългарский, 
на 3 септемврий 1891 год., Видинский окол. мир. сждия 
разгледа гражд. дѣло подъ № 1093 до описа за 1891 
г., заведено по искътъ ва Ионъ Николовъ, изъ с. Капи- 
тавовци, Видинска околия, противъ Георги Транковъ, 
бивший ж. на сжщото село, а по настоящеиъ живущъ въ 
гр. Калафатъ (Ромжния), за 109 лева по записъ, на осно
вание ст.ст. 48, 49, 71, 100, 103, 115, 116 и 121 
оть гражд. мир. сждопроизводство, чл. 99 отъ притур
ката un търговский законі, задочно опрѣдѣля: приз
нава искътъ на истецътъ Ионъ Николовъ, за основане 
и осжжда отвѣтпика Георги Транковъ, за да му заплати 
109 лева ведно съ законната по 12% год. лихва счи
тана отъ деньтъ на просрочваннето записа 15 августъ 
1890 год. до послѣдното ииъ всплащание, 18 лева раз
носки за публикувание призовката въ „Дьрж. Вѣстникъ“,
2 лева сждебни разноски, както и разноскитѣ които ще 
го послѣдватъ за публикувание настоящата въ „Дьрж. 
Вѣстникъ“.

Рѣшевието ще е окончателно и подлежи на отзивъ въ 
двѣ-недѣленъ срокъ предъ Видинский окол. мир. сждия, 
считанъ отъ деня на еднократното публикувание резо
люция въ „Дьрж. Вѣстникъ“.
1—(1090)—1 Мировий сждия' Г. А. Петровъ.

Тьрновский окол. мирови сждия.
ОПРѢДѢЛЕНИЕ 1« 44.

Иа 1 мартъ 1891 год., Тьрновский окол. иир. сждия, 
въ сждебното си засѣдание взе на разглеждапие отно
шението на сждебний приставъ при Тьрновский окр. сждъ, 
па I участгкъ подъ М 449 отъ 27 февруарий 1891 г., съ 
което представлява испълаителното си подъ дѣло Л* 457/90 
год. по испълнението на пспълнителний листъ отъ 1 май 
1889 год подъ Лг 1364, издаденъ отъ това сждилище 
за въ полза ва Гжрди Ивановъ, отъ с. Драгижово, срещу 
Христо Генчовъ, отъ сжщото село, на сума 460 лева 
глави и лихвитѣ ииъ по 12°/0 отъ 26 ноеиврий 1888 
г. до исплащанието и за удовлетворение на тоя истцовъ 
искъ, сждебкия ориставъ моли да се утвьрди извършената 
отъ него продажба на едно парче отвѣтниковъ ведвижииъ 
ииотъ: единъ дворъ, вьрху взискателя Гжрди Ивановь, по 
първоначална оцѣнка за триста лева, съгласно ст. 465 
огъ Врѣм. Сжд. Правила.

Мировий сждия, като разгледа дѣйствията на сждебиия 
приставъ по представеното му испълнително сждопроиз
водство и видя, че той не е допустналъ никакви законни 
нарушения по испълнението, които да препяствуватъ по 
утвьрдявапието на извършената продажба на означеното 
по горѣ парче отвѣтниковъ недвижииъ имоть, което той
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законно е възложилъ вьріу купувача взмскатель Гжрди 
Ивановъ, на първоначална цѣна на тия основания и съ
гласно ст. ст. 465 и 468 отъ Врѣм. Сжд. Правила, опрѣ- 
дѣли: извършената продажба отъ сждебний приставъ при 
Тьрновский окр. сждъ, па пьрвий участъкъ, на отвѣт- 
виковъ ведвижииъ имотъ. а именно: 1) дворъ (бахча) от- 
дѣлевъ отъ двора ва отвѣтника, находящъ се въ с. Дра- 
гижові, махла долня, срещу Могилата, който се отнася 
така: къмъ уличката Ив. Г. Донковъ е широкъ 20 и. 
до пжтя и на права линия покрай самата стрѣха на кж- 
щата на отвѣтника и ирикривява задъ кжщата права 
ливия, отъ вжгрѣшната страна стрѣхата, до улицата гла
вна съ ширъ отъ кжщата до улицата 7 метра 50 с/м., а 1 
на дължина по главната улица 12 метра 50 с/м., всичко 
това мѣсто обема единъ декаръ и ‘/а часть отъ декара, 
съ граници: уличката къмъ Ив. Г. Донковъ, дворъ, кж
щата на отвѣтника, главна улица и пжть; на това мѣсто 
една часть е оградева съ камькь. а тритѣ части съ плѣтъ, 
за 300 лева, вьрху взискателя Гжрди Ивановъ, се утвьр- 
дява понеже е законно възложена.

Това опрѣдѣление е съ ' право ва обжалвание предъ 
Тьрновский окр. сждъ въ двѣ-недѣленъ срокъ, считанъ 
отъ деньтъ на дѣйствителното врьчвание ирѣписи огъ него 
ва стравитѣ. Ако потжжванието не послѣдва прѣписъ отъ 
него да се испрати на г- ва нотариуса цри Тьрновский окр. 
сждъ, зада издаде крѣиостенъ актъ вьрху името ва купу
вача, съгласно П-та алинея на сг. 465 оть Врѣм. Сжд. 
Правила.

Мировий сждия: Хр. Брусевъ. 

1 (1092)—1 Секретарь: Т. Бояджиевъ.

Оофийский сѫдебепъ приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 148.

На основание испъ.івителпий листъ № 11093, издаденъ 
на 31 декемврий 1891 год. отъ Софийский окр. сждъ, въ 
полза на Ивацъ Поиповъ. противъ Янко Алфандари, Со
фийский житель, за 1200 лева златни и др. и съгласно 
чл. чл. 1007—1038 отъ гражд. сждоироизводствг, под- 
писанний, К. Малѣевъ, пом. сжд. приставъ при Софий
ский окр. сждъ, обявявамъ иа интересующитѣ се, че 
прѣзъ 31 девь слѣдъ истичанието на двѣ недѣленъ срокъ 
отъ послѣдното трикратно публикувание настоящето въ 
„Дьрж. Вѣстникъ“ ще продавамъ на публиченъ търгъ 
слѣдующия длъжниковъ недвижимъ имотъ: едва кжща, въ 
гр. София, въ квартала Ючъ-Бунаръ, улица Съборна, 
подъ № 10, построена отъ простъ дьрвенъ материалъ, на 
два етажа, отъ което долний състои оть фурна и една 
стая, а горвий отъ 5 стаи, салонъ и антре, задъ кжщата 
има построени отдѣлно кухня и нуждникъ, къмъ кжщата 
припада дворъ до 600 кв. метра, отъ които само поло
вината която се пада отъ къмъ кжщата секвестирана, і 
зданията сж покрити съ керемиди, кжщата, кухнята и I 

нуждиика съ половината огъ дворътъ, сж оцѣнени за 
1200 лева.

Наддаванието начева отъ оцѣвката. 1
Желающитѣ да иаддаватъ могжтъ се явятъ всѣки при- ! 

сжтственъ день и часъ вь канцеларията ми тукъ.
Гр. София, 28 февруарий 1892 год. 

1—(1106)—3 Пом. сжд. приставъ: К. Малѣевъ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 189. 
На основание изпълнителния листа » 8501 и«»..., 
24 ноемврий 1890 год. отъ Софийския m ’ 
полза на Българската народна банка, протим,'йіш 
житель Георги Чохаджи, за 11,800 лева, мп, и. " 
и съгласно чл. 1007 - 1021 on граждани, S 

производство, подписанний, К. Малѣевъ, вя. щ П(1 
ставъ при Софийския окр. сждъ, обявявамъ ва 
ющитѣ се, че прѣзъ 31 день слѣдъ истичанието на ещ? 
мѣсеченъ срокъ, считанъ оть послѣдното трикратно ijfe. 
кувание настоящето въ „Дьрж. Вѣстникъ“, цц iwae 
на публиченъ търгъ слѣдующия длъгаикш вцвшп 
имотъ, който е билъ ипотекиравъ ва казаната банка: 1) 
единъ дворъ 1344 кв. метра, въ гр. София, съ двѣ кхп 
вѣхти, едноетажни, кухня и дьрварвица, построеше«, 
дѣлно отъ простъ дьрвенъ материалъ, покрив съ вероид 
имеющий всичкитѣ пространство до 172 кв. мвгра.мщиі 
имать по 2 отдѣлевия и антре, кухнята и дьрварщіп 
cs полусъборени, двора съ зданията имать сьйде : Ла
ска и Дунавска улици, Хр. Ковачевъ, Игнать Гандавь і 
Хр. Поповъ, оцѣниха се за 12,000 лева; 2) една и. 
отъ 25 уврата, въ землището на с. Филиповци, выйяі. 
„До село“, оцѣв. за 250 л.; 3) една нива оть 35 и, 
въ сжщото землище, въ мѣстностьта „Подъ бахчата“, ог
нена за 350 лева; 4) нива, отъ 25 увр., въ сидотои- 
лище, въ мѣстностьта „Орище“, оцѣнена за 250 им, 
5) нива, отъ 30 увр., въ сжщото землище, въ вѣстим 
„На лозище“, оцѣнена за 450 лева; 6)нива,оть5увр, 
въ сжщото землище, въ мѣстностьта „Смище“, «$■ 
за 75 лева ; 7) нива, отъ 35 увр., въ сжщото зеіир, 
въ мѣстностьта „Суходолска рѣка“, оцѣнена за .Шч 
8) нива, отъ 6 увр., въ сжщото землище въ іѣивип 
„Чифличище“, оцѣв. за 60 л. ; 9) ливада, оть 15 W, 
въ сжщото землище, въ мѣстностьта „Балабаннца“, ой' 
вена за 75 лева; 10} ливада, отъ 40 увр., вь 
землище, въ мѣстностьта „Суходолска рѣка“, оцѣнена я 
320 лева.

Наддаванието начева отъ оцѣвката.
Желающитѣ да наддаввтъ, могжть се явява всѣм орк- 

сжтствевъ часъ < 
ми тукъ.

Гр. София,
1—(1071)—з

отъ горѣречений срокъ въ кандвларилта

мартъ 1892 год.
Пом. сжд. приставъ: К. Малѣевъ.

9

ОБЯВЛЕНИЕ № 241. 
испълнителния листъ М 9723, издадевь 
1891 год. отъ Соф. окр. сждъ, въ нога

Биримирци, проми Ш»
1 лап пппо чпятяи. лихва н

На основание 
на 12 ноемврий 
на Василъ Младеновъ, изъ с. L..r—г— ■ 
Танчовъ, изъ с. Илиянци, за 1260 лева златни, ■ 
др., и съгласно чл. 1007 — 1012 отъ граждаив 
допроизводство, подписанний, К. Малѣевъ, нов.с ' 
ставъ при Софийския окр. сждъ, обявявамъ на 
ющитѣ се, че прѣзъ 31 дни слѣдъ исмчавиет 
подѣлний отъ послѣдното трикратно публикуваи 
ящето въ „Дьрж. Вѣстникъ“ ще 1/4®
търгъ слѣдующий длъжниковъ недвижимъ им , 
се въ Илиянско землище (тоя озвачевъ въ Р .»«щ 
точки) и въ Трѣбическо — тоя означенъ 
точка: 1) нива, отъ 4 уврата, въ мѣствос ’ #
лото“, оцѣнена за 200 лева; 2) нива, о ь ) 
сжщата мѣстность, оцѣнена за 400 лева, ; 
4 увр., въ мѣстностьта „Гледно поле , оп
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4) нива, отъ сжщата голѣмина, въ мѣстностьта „Средни 
пжть“, оцѣнена за 120 лева; 5) нива, отъ сжщата голѣ
мина, въ мѣстностьта „Средне-ливаде“, оцѣнена за 160 л.; 
6) ливада, отъ 6 увр., въ мѣстностьта „Мокито“, оцѣн. 
за 300 лева, и 7) нива, отъ 4 уврата, въ Трѣбичска мѣст- 
вость „Блатото“, оцѣнена за 200 лева.

Тоя имотъ е собственъ на длъжника, вьрвий и трети 
сж заложени ва Българската народна банка, а другитѣ 
сж свободни отъ запоръ и залогъ.

Желающитѣ да наддаватъ, могжтъ се явява всѣки при- 
сжтствевъ часъ въ канцеларията ми тукъ.

Наддаванието начева отъ оцѣнката.
Гр. София, 13 мартъ 1892 год. 

з—(1093)—3 Пом. сжд. приставъ: К. Малѣевъ.

Видинский сждебеиъ приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1101.

Подписанний, сжд. приставъ при Видинский окр. сждъ, Д. 
Влаевъ, на основание испълнителний листъ подъ № 1701, 
издаденъ отъ Видинский град. мир. сждия, въ полза ва 
Видинската землед. и сиротска касса, срещу Христа Спа- 
совъ, ж. отъ гр. Видинъ, за искъ отъ 800 лева и съгла
сно ст.ст. 451, 452, 454, 461 и 465 отъ Врѣм. Сжд. 
Правила, съ настоящето си обявявамъ ва почитаемата 
публика, че слѣдъ троекратното му публикувавие въ „Д. 
Вѣстникъ“ и до 31 день ще ородамъ публично въ кан
целарията си слѣдующето на отвѣтника недвижимо иму
щество, а именно:

1) една кжща, находяща се въ гр. Видинъ, ул. Стра- 
шимирова, подъ № 3033, направена отъ проста матери
алъ, покрита съ керемиди, състояща се отъ двѣ-стаи и 
единь мутвакъ и съ дворъ отъ едивь дюл., между съсѣ- 
дитѣ: Шандровичь, Лучо Лемгарива и улица, оцѣнена отъ 
пълномощника за 100 лева;

2) 9-парчета ниви, състояще се отъ 36 дул., находящи 
се въ околвостьта на с. Ново-Селци, Видинска околии, 
въ мѣстностьта називаема „Дѣдо Мановата ливада“, между 
съсѣди: Цѣпо Ивановъ Варака, Никола Пешовъ, оцѣнени 
отъ секретаря на кассата за 250 лева, и

3) едно лозье, състояще се отъ 7 дюл., въ мѣстностьта 
вазиваема „Бѣлорадско бърдо“, въ района на с. Бѣла-Рада, 
между съсѣди: Велко Главестия, Али Бѣлия и отъ двѣ 
страни пжть, оцѣнево за 50 лева.

Желающитѣ г-да да купятъ горнитѣ недвижими имоти 
иогжта да се явятъ всѣкой день до опрѣдѣленото врѣме 
освѣнъ празднични дни въ канцеларията ми за да наддаватъ.

Гр. Видинъ, 26 февруарий 1892 год.
3—(954)—з Сжд. приставъ : Д. Влаевъ.

Бургазский сжд. приставъ.
ЗАПОРНА ПРИЗОВКА № 415.

До господина Халилъ Хюсеивовъ, бивши житель на гр. 
Айтосъ, сега съ неисвѣстно мѣстожителство, па основание 
испълнителний листъ подъ -V 1796, издаденъ отъ Айто- 
ский мирови сждия на 30 декемврий 1891 год., призова- 
вамъ ви слѣдъ трикратното публикувание настоящата при
зовка въ „Дьрж. Вѣстникъ“ и до 15 деня да се явите въ 
иавцеларията ми въ гр. Айтосъ, да заплатите 227 лева 
йългъ, лихвата имъ по 12% въ годината отъ 8 януарий 
1891 год. до исплащавието, 36 л. сждебни разноски и раз
носкитѣ но испълнението, за въ полза на Н. Грьвчаровъ,
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повѣренникъ на Коста Тодоровъ и др., отъ с. Азаплий. въ 
противенъ случай съгласно ст. ст. 430, 431 и 433 ота 
Врѣм. Сжд. Правила, въ ваше отсжтствие ще пристжпя 
кжмъ описъ и продажба иа слѣдующий ви недвижимъ имотъ, 
именно: една нива отъ 3 хектара, 6 декара и 7 ара, на
ходяща се въ землището на с. Азаплий, въ мѣстностьта 
„Демирджа“, съ граници: Гоерги и Динку Руссеви, Мех- 
медъ Ходжоолу и плѣтъ.

Гр. Айтосъ, 28 февруарий 1892 год.
3—(996)—з Пом. сжд. приставъ: Д. Кутевъ.

ПРИЗОВКА № 240.
До господина Кючукъ Али Арнаутъ, бивши житель на 

с. Орхапъ-Кьой, Бургазска околия, а сега съ неизвѣстно 
мѣстожттелство.

Съобщавамъ ви, че на основание испълнителний листъ 
№ 307, издаденъ отъ Бургазский мирови сждия на 20 
февруарий 1892 год., вий сте длъжни да заплатите на 
Колю Геновъ, отъ с. Куру-Дере, 92 лева и разноскитѣ 
сждебни и по водението ва дѣлото 46 лева, съгласно чл. 
979 отъ гражданското сждопроизводство, ако въ единъ 
мѣсечевъ срокъ отъ послѣдното трикратно публикувание 
настоящата призовка въ „Дьрж. Вѣстникъ“ не се явите 
въ повѣрениата ми канцелария вь гр. Бургазъ само-лично 
или чрѣзъ заковенъ повѣренникъ да внесете доброволно 
горната сумма и разноскитѣ по испълнението, то съгласно 
чл. чл. 985,996,1006—1009—1018 отъ сжщото гражд. 
сждопроизводство и 15 дни слѣдъ истичанието горния 
срокъ ще ористжпя къмъ описъ и прдажба на собственната 
ви вива, находяща се въ землището на с. Орханъ-Кьой, Бур
газска околия, въ мѣстностьта „Кжса-Оглу-Кжіпласж“, 
състояща се оть 6 увр.. при съсѣди: нивитѣ на Братия 
Добринови, Дойчо Стояновъ и Стоянъ Маривовъ, на която 
нива описътъ, оцѣнката и продажбата ще се извърши и 
въ ваше отсжтствие, ако не се явите въ воказаний въ 
настоящата ми призовка срокъ.

Гр. Бургазъ, 20 февруарий 1892 год. 
з—(956)—3 Пом. сжд. приставъ: Г. Мановъ.

' ПРИЗОВКА № 208.

До господина Мурадъ х. Алиоглу, бивший житель на гр. 
Бургазъ, а сега съ неизвѣстно мѣстожителство.

На основание испълпителния листъ подъ № 200, из
даденъ отъ Бургазский мир. сждия на 4 февруарий 1892 
год., въ полза на х. Халилъ Хюсеивовъ, отъ гр. Бургасъ, 
противъ васъ, за 4438 ’/2 гроша или -887 лева 70 стот. 
лихвитѣ имъ во 12°/0 годишно, отъ 5 юний 1891 год. 
и сждебви разноски 73 лева и други по испълнението, 
призовавамъ ви съобразно чл. 979 отъ гражданското сждо
производство, да заплатите доброволно речената сумма въ 
единъ-мѣсеченъ срокъ отъ послѣдното трикратно публику
вание настоящата ми призовка въ „Дьрж. Вѣстникъ“, въ 
противенъ случай ще се постжпи съ васъ съгласно чл. 985 
отъ сжщото производство, като ще се нрѣстжпи къмъ описъ 
и продажба ва имота ви, именно: на едно праздно мѣсто 
(арса), отъ около 400 кв. м., находяще се въ гр. Бургазъ, 
въ улица „Татарска“, при съсѣди: кжщата на Муртеза 
Алиоглу, пжть, мѣстото на Татарь Меню Аджи и арсата 
на Ахмедъ Латифъ.

Гр. Бургазъ, 28 февруарий 1892 год.
3—(957)—3 Сжд. приставъ: Ив. Калибровъ.



Стр. VL ДЬРЖАВЕНЪ ВЪСТНИКЪ

Т.-Пазарджикский сждебеиъ приставъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 840.

Подписанний, М. П. Камарашкий, сѫдебеігь приставъ 
при Т. Пазарджикский окр. сждъ, па 1 участъкъ, ва осно
вание ст. ст. 454—465 отъ Врѣм. Сжд. Правила, испъл- 
нптелвия листъ А? 1835, издаденъ отъ Т.-Пазарджикский 
градски мирови сждия, честь имамъ да обявя ва почита
емата публика, че отъ девьтъ ва послѣдвото трикратно 
публикувание настоящето въ „Дьрж. Вѣстникъ“ ще се 
почне и продължи 31 день публичната продань ва слѣду -. 
ющето недвижимо имущество, а именно : фурна, находяща 
се въ гр. Т. Пазарджикъ, улица Марична, построена отъ 
дьрвенъ материалъ съ суровъ керпичъ, покрита съ кере
миди, дължина 13 м. 50 с./м., ширина 7 м. 85 с./м. и 
височина 3 м. сь отъ около 180 кв. метра дворово мѣсто 
въ което има построена кжща отъ сжщий материалъ, рас- 
прѣдѣлева ва двѣ стаи и двѣ ашови, дължина 12 м. и 80 
с./м., ширина 6 м. и височіна 1 м. 90 с./м., ври съсѣ- 
дитѣ: Тодоръ Будвикинъ, Мито Стояиовъ, Тодоръ 1'аваза 
и отъ двѣ страни пжть, оцѣнена за 1250 л.

Наддаванието ще почве отъ горвата оцѣнка.
Продаваемото се имущество е собственвость на Мария 

Петкова и се продава за издължение дългътъ й кжмъ Ми
гал а ки Г. Жабаровъ, изъ гр. Т.-Тазарджикъ, за сумма 
15 ä/4 лири турски, заедно съ законната имъ лихва по 
1 °/„ отъ 23 декемврий 1890 год. до исилащанието съ 17 
л. разноски и тия по испълнението (при описа длъжни
цата заяви, че описания имотъ билъ ипотекиравъ ва Бъл
гарската народна банка).

Желающитѣ г, г да купятъ това имущество могжтъ да 
се явятъ въ канцеларията ми всѣки присжтственъ день 
часътъ отъ 8—12 преди пладнѣ и отъ 2—5 послѣ пладнѣ 
да разглеждатъ формалноститѣ и иаддаватъ.

Гр. Т.-Пазарджикъ, 3 февруарий 1892 год.
3- (1048)—3 Сждсб. приставъ: М. П. Камарашкий.

ПОКАНА № 188.
До наслѣдницитѣ ва Христо Саввовъ, изъ г. Севлиево и 

Димитръ Трайковъ, отъ с. Лозенъ, Кюстендилский окржгъ.
Сждебниіі приставъ при Т. Пазарджикский окр. сждъ, 

на основание испълнителний листъ .V 368, издаденъ отъ 
Т.-Пазарджикский окр. сждъ и чл. 229 отъ гражд сждо
производство, ви призовава (ами лично или чрѣзъ вашъ 
заковевъ повіреввикъ да се явите въ камарата му въ про
дължение ва 10 деня иъ девьтъ ва послѣдвото трикратно 
публвкуіавие настоящата покана ьъ „Дьуж. іѣствикъ“ 
(чл. 21 „ отъ закона за сждебвитѣ пристави и тѣхвитѣ по
мощници/ и заплатите ва Атавасъ Ибишовч, пивѣрен- 
никъ ва Морицъ Бивдеръ. изъ гр. Пловдивъ, 180 л. тур. 
съ 286 лева разноски, въ противенъ случай ще се по- 
стжпи съгласно чл. 854 отъ сжщото производство.

Гр. Т.-Пазарджикъ, 28 февруарий 1892 год.
2—(992)—3 Сждебевъ приставъ: М. II. Камарашки.

ПРИЗОВКА № 846.

До г нъ Стсименъ Велюьъ Мирчовъ, отъ с. Ватакъ, 
Пещерска околия, а сега съ неизвѣстно мѣстожителство 
въ Руссия.

На основание испълнителний листъ подъ № 2685, из
даде въ отъ I Пещерский мир. сждия, въ полза ва Недѣля 
П. Мивчова Лунанова, отъ с. Раделово, вротивъ Ивавъ 

Стоименъ Мирчови и Калина Тодорова, отъ с. Ватакъ а 
искъ да оставите >/. часть отъ слѣдующиѣ лмсй’ и- 
движими имоти останали въ наслѣдство оть поиш і 
баща Пеаю Мирчовъ, находящи се въ землището ш щ 
Ватакъ, а вмепво 1) нива, 2 увр., въ мѣствопьй Св 
Илия“, съ прѣдѣли: Дора Фиркова, Кело Кмизди і 
Георги Чучуловъ; 2) нива, 1 лѣха, въ гащата мѣспи» 
съ съсѣди : Радю Дрилковъ и пжть ; 3) нива, 1 лѣіа, щ 
мѣстностьта „До Селото“, съ прѣдѣли: Никола Фирковъ, 
Илия Пжлевъ и пжть; 4) нива, 1 лѣіа, И> сжщата иѣст- 
вость. съ прѣдѣли : Георги Цуревче, Колю Кшеітоп а 
Никола Серафвновъ; 5) нива. 2 увр., въ мѣстяостьта ,ір- 
балицитѣ“, съ прѣдѣли: Пешо Вълчиновъ, Ан. Чещгагоі 
и пжть; 6) нива, 2 увр., въ мѣстностьта „Вранчена ли
вада“, при съсѣди: Вьрбанко Миленовъ, Ав. Благоеви 
Спаса Барбулева ; 7) пива, 1 увр., въ „Прѣслава“, съ 
прѣдѣли: Янко Вл.севъ, Донто Капивчовъ и Таека Вал- 
бавова; 8) нива, 1 увр., въ мѣстностьта „Величинова“, 
съ прѣдѣли: Вавю Карбулеьъ и пр.; 9) ливада, 1 уврата, 
въ „Дакови Колиби“, съ прѣдѣли: Д. Коралиевъ, Три- 
дафилъ Джурковъ и Петра Ристюва; 10) ливада, 1 увр., 
въ „Борината“, съ прѣдѣли: Тодоръ Чивевъ, МвтеПою» 
и пжть; 11) ливада, 4 увр., въ „Кирията“, еыр{- 
дѣли: Т. Латевъ, Дѣлю Чучулевъ и Георги Стойчевъ; 12) 
пива, 1 увр, въ „Кюприята“, съ прѣдѣли: Пена Кори- 
лева, Д. Коралевъ и пжть; 13) ливада, 1 увр., въ „Виро- 
ветѣ“, съ прѣдѣли: Пева Коралева и Янко Хаджиевъ,и 
14) ливада, 1 увр., съ прѣдѣли • Пейчо Димов-ь, Шенка 
Калинова и пжть.

Отъ собственвитѣ имоти, именно : отъ двориь, Ball' 
дящъ се въ село Ватакъ, отъ 1 увр., съ прѣдѣли: впм 
Карбулева, Илия Пжвевъ, пжть и рѣка, истецската да 
получи 1/0 часть и заплатите х/« часть сЛ Ю *• 
ст. разноски.

Поканвай ви г-ве, да отстжпитѣ доброволно гораига 
имоти въ три дпевенъ срокъ, считанъ оть девьтъ ва № 
слѣдвото трикратно публикувание настоящата мв призовка 
въ „Дьрж. Вѣстникъ“, въ противенъ случай ще се ПО' 
стжпи съгласно чл. 827 и 1059 отъ гражд. сѫдопроиз- 
водство, къмъ въвождание исцата въ владѣение и при

тежание.
Гр. Пещера, 28 февруарий 1892 год.

2—(988)—з Пом. сжд. приставъ: С. Докторовъ.

ОБЯВЛЕНИЕ К 409.
Подписанний, пом. сжд. приставъ при 1-ВаН** 

ский окр. сждъ, на Панагюрский участъкъ, ва ос 
испълнителний листъ подъ № 492, издадевъ on- 
порский мир. сждия на 16 ювий 1886 год., въ 
правителственната хазна, срещу Стоилъ 1ии ’ , 
с Елшвца, за 4051 гр. и 65 ст. златни отъ 
до сега събрали отъ длъжника само 233 лев 
и съгласно чл. чл. 1004—1025 отъ гражд. а 
водство. обявявамъ ва интересующитѣ се, че о 
послѣдното трикратно публикувание настоя««_ ’ £
Вѣстникъ“ и до 31 день въ повѣрсвната * — ö
въ гр. Панагюрище ще се продаван аа я ВрН- 
явно иаддававие слѣдующитѣ недвижими 1 jj. 
надлежащи ва длтжвика Стоилъ Тетевовъ,_ 0
шица, а именно: 1) едва кжща, находяща дде8Ия 
шица, въ „Горнатамахала“, състоящадеотъ 
зі живѣение и едно отдѣлевие служаще за F • 
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жина 10 метра, широчина 4.40 метра и височина 2 и., 
направена отъ дьрвенъ и каменъ материалъ, излѣпена съ 
глина и покрита съ керемиди, едноетажна, вѣхта, къмъ 
кжщата принадлежи едноетажна и отъ едно отдѣление 
кжща служаща за живѣение, направена основата и отъ 
камевъ материалъ, а изградена отъ дьрвенъ, излѣпена съ 
глина и покрита съ керемиди, нова, съ дължина 5.10 м., 
широчина 4.20 метра и височина 2 метра, съ дворъ около 
2 декара, при съсѣди: Цвѣтко Колювъ, Стоянъ Недѣлчовъ 
и пжть, оцѣнена за 175 л; 2) една нива, отъ 4 дек и 8 
ара (3 стари увр ), находища се въ Елшичското землище, 
мѣстностьта „На среща“, при съсѣди: Илия Ваклиновъ, 
Тодоръ Дойчовъ, Мито Колевъ и пжть, оцѣнена за 60 л.; 
3) вива, въ сжщото землище и мѣстность, отъ 4 декара и 
8 ара (гри стари уврати), при съсѣди: Петръ Кокотановъ, 
Стефанъ Стояиовъ, Крьстю Колевъ и дере, оцѣнена за 90 
лева; 4) нива, отъ 1 декаръ и 6 ара (единъ старъ увр.), 
находяща се въ сжщото землище, мѣстностьта „Клена“, 
при съсѣди : Ангелъ Цвѣтановъ, Мито Кольовъ, пжть и 
дере, оцѣнена за 30 лева; 5) нива, огъ 2 декара и 4 ара 
(Р/, стари уврати), находяща се въ сжщото землище, 
мѣстностьта „Клена“, при съсѣди: Ивань Митовъ, Сто
янъ Недѣлчевъ и дере, оцѣнена за 15 лева; 6) нива, отъ 
2 декара и 4 ара (Р/а стари уврати), находяща се въ 
сжщото землище, мѣстностьта „Кошаритѣ“, при съсѣди: 
Тодоръ Шулековъ, Ангелъ Найденови и Елшичска общ. 
кория, оцѣиена за 15 лева; 7) нива, отъ 2 декара и 8 
ара (Р/. стари уврати), въ сащого землище, мѣстностьта 
„Кошаритѣ“, при съсѣди: околоврьсть гора (орманъ), оцѣ- 
яеаа за 18 л.; 8) нива, отъ 2 декара (Р/. стари увр.), 
въ сжщото землище и мѣстность, при съсѣди: Пендо Стой
нови и околоврьсть гора (орманъ), оцѣнена за 13 лева; 9) 
нива, отъ 1 декаръ и 6 ара (единъ старъ увратъ), нахо
дяща се вь сжщото землище и мѣстность, при съсѣди: 
околоврьсть орманъ, оцѣнена за 20 лева; 10) нива, отъ 3 
декара и 2 ара (2 стари уврати). находяща се въ скщото 
землище, мѣстностьта „Слѣпча“, при съсѣди: Мито Колювъ 
и Елшичска общинска кория, оцѣнена за 40 лева; 11) 
нива, отъ 3 декара и 8 ара (2’Д, стари уврати), нахо 
дяща се въ сжщото землище, мѣстностьта „Раевщь“, при 
съсѣди: Стоянъ Дечовъ, Петръ Генчовъ и пжть, оцѣнена 
за 25 лева; 12) нива, отъ 4 декара и 8 ара (3 стари 
уврати), въ сжщото землище и мѣсгность, при съсѣди: 
Атанасъ Гарьовъ, Иванъ Стефановъ и Ангелъ Найденовъ, 
оцѣнена за 30 лева; 13) нива, оть 4 декара (2'/2 стари 
уврати), въ сжщото землище и мѣстность. при съсѣди : 
Влайко Вжковъ, Пено Тошовъ и пжть, оцѣнена за 25 л ; 
14) нива, отъ 4 декара (2‘/а стари уврати), находяща се 
въ сжщото землище, мѣстностьта „Моста“, при съсѣди: 
Георги 'Гавковъ, Стоянъ Недѣлчовъ и пжть, оцѣнена за 
35 лева; 15) нива, огъ 1 декаръ и 6 ара (единъ старъ 
увратъ), находяща се въ сжщото землище, мѣстностьта 
„Ливадщцето“, при съсѣди : Пендо Стойновъ, Ангелъ На- 
човъ и пжть, оцѣнена за 10 лева; 16) нива, отъ 4 дек. 
и 4 ара (2’/4 стари уврати), находяща се въ сжщото 
землище, мѣстностьта „Юрта“, при съсѣди : Стоявъ Ко
левъ, Стоянъ Недѣлчевь и селскитѣ гробища, оцѣнена за 
28 лева; 17) лозье, отъ 2 декара и 5 ара (24, вови 
уврати), находище се въ сжщото землище, мѣстностьта 
»Горнитѣ лозья“. при съсѣди: Иванъ Генчовъ и оть двѣ 
страни Кочо Трифоновъ, оцѣнено за 150 лева.

Наддаванието ще почне оть първоначалната оцѣнка.
Жопп1Пп.„№,, „ „ „„ г.Я.ЯППИтѢ ИМУЩвСТВН МО' 

гжтъ да се явяватъ въ повѣревната ми канцелария въ 
гр. Панагюрище всѣки присжтствевъ день въ работнитѣ 
часове гдѣто ще имъ бжджтъ доставки всичкитѣ книжа 
по продажбата.—Гр. Панагюрище, 2 мартъ 1892 год.
2— (1008)—3 Пом. сжд. приставъ: Д. Ангеловъ.

Разградския сждебеиъ приставъ.
ПРИЗОВКА № 430.

До господина Піекиръ х. Хасановъ и Хсеипь Алишъ1 
Ефеидиевъ, бивши жители ва гр. Разградь. а сега жи-; 
вущи въ (Азиатска Турция) въ гр. Валжкъ Емринде.

На основание испълнителний листъ .V 195, издаденъ отъ 
Разградския окр. сждъ на 25 януарий 1892 год. и съ-' 
гласно ст. ст. 430, 431 и 433 отъ Врѣм. Сжд. Правила, 
ви призовава въ срокъ на 15 деня огъ послѣдното три
кратно обнародвание настоящата призовка въ „Дьржавенъ 
Вѣстникъ“ да се явиге лично или чрѣзъ повѣренникъ въ 
канцеларията на сждебний приставъ въ гр. Разгрчдъ. за- 
да заплатите на Яни С. Кръчмаровъ, отъ гр. Разградъ,! 
2162 лева и 40 стот. здатни, лихва по 12% въ годината: 
и 152 л. 15 ст. сждебни и за водение дѣлото разноски. ;

Въ противенъ случай, че не непълните това, то слѣдъ: 
истичанието на горний срокъ ще пристжпя къмъ описъ и 
продажба на собствеяната ви кжща, находяща се въ гр. 
Разградъ, въ участъкъ Пово-махлепский.

Гр. Разградъ, 10 февруарий 1892 год.
3— (725)—3 Сждебеиъ приставъ: Д. Чомовъ.

ПРИЗОВКА № 562.
До господина Ахмедъ Фатовъ, бивший житель на село' 

Ахмачъ, а по настоящемъ живущъ въ Турция, съ неиз-j 
вѣстно мѣстожителство.

На основание испълнителний листъ. подъ № 345, из-; 
даденъ отъ Разградский мирови сждия, въ полза на Heil 
дѣлчо Мичовъ, изъ с. Демирджилеръ, срещу васъ за искъ- 
на 86 лева по записъ съ дата 17 юлий 1891 година й;| 
25 лева и 15 ст. за публикувание призовката и резолюуі 
цията въ „Дьрж. Вѣстникъ“ поканвамъ ви въ срокъ на) 
15 дай оть послѣдното трикратно публикувание настояд 
щата призовка да се явите лично вь канцеларията ми вт^ 
гр. Разградъ или чрѣзъ законень повѣренникъ и внесетеі 
горната сумма, въ противенъ случай по заявлевието ва: 
истецътъ и съгласно ст. ст. 331 и 333 отъ Врѣм Сжд.. 
Правила, ще пристжпя къмъ описъ па недвижимий віі 
имотъ, находящь се въ с. Акмачъ, а именно : 1) едва кжща- 
ври съсѣди: Хюсеинъ х. Аииновъ, Ялия Коджаоолу, сел': 
скитѣ хартоии и пжть; 2) ннва, около 2 декара и 4 ара.: 
въ мѣстносгьга „Кованлж-куласж“, при съсѣди: дере, горд 
и чешма; 3) нива, около 2 декара, вь мѣстностьта „Чи 
ликъ“, при съсѣди: Ибриамъ Антисевъ, Дуракъ Хасан' 
и пжть; 4) нива, около 1 хекгаръ и 4 декара, въ мѣст: 
ностьта „Кале-дюзю“, при съсѣди: Хаджи М. Алискоолу 
Илия Пенчовъ и гора, и 5) вива, около 9 декара, въ мѣст
ностьта Ашикларъ-аланж“, при съсѣди: Ахмедъ Висалові 
Имаиоолу Вели и Якимъ Ватумъ.

Гр. Разградъ, 11 февруарий 1892 год.
2—(М7)—з Пом. сжд. приставъ: II. Тинчевъ.

Ст.-Загорскнй сждебеиъ приставъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 497.

Подписанний, пом. сжд. прлставъ при Ст.-Загорски" 

очр. сждъ, на IV-й Ново-Загорски участъкъ, на основанг; 
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іспълвителнитѣ листове №№ 829 и 830, издадени отъ 
П-й Ново-Загорски мирови сждия на 28 ноемврий 18901'., 
гь полза ва Д. Караминковъ, отъ гр. Нова-Загора, повѣ- 
оевникъ ва Ив. П. Бошковъ, отъ сжщий градъ, противъ 
ітана Иенчовицз, отъ с. Кортевъ, за искъ огъ 1600 лева, 
іихвата на 800 лева оть 1 мартъ 1890 година до ис- 

. глащанието и за водевие ва дѣлото 40 лева и разноскитѣ 
го испълнението и съгласно чл. чл. 1021, 1022, 1023, 
1024 и 1025 отъ гражданското сждопроизводство, обявя- 
имъ, че слѣдъ трикратното публикувание настоящето въ 
,Дьрж. Вѣстникъ“ и до 31 девь ще се продаватъ на 

і : іубличенъ тръгъ слѣдующитѣ недвижими имоти ва длъж 
гицага Става Пенчовица, изходящи се въ землището на 

, :. Кортенъ, а именно: 1) нива. 6 декара и 4 ара, „Въ 
іолука“, съ страни: Иванъ Поповъ, пжть, Илчо Станковъ 
г Стою Влайковъ, оцѣнена за 60 лева; 2) нива, 4 декара 
I 8 ара, въ „Асакия“, съ страни: пжть, Пею Юрдановъ, 
Годоръ х. Костовъ и Генчю Тодоровъ, оцѣнена за 100 л.;

, 3) нива, 3 декара и 2 ара, на „Вояджиския-пжть“, съ 
; ' трани : Певчю Юрдановъ, Нейна Гергева, Колю Едревъ

I пжть, оцѣнена за 50 лева ; 4) нива, 3 декара и 2 ара, 
Cia „Тьриовския-ііжть“, съ страни: Пенчо Юрдановъ, Ней-

;а Гергева и Авлиевицъ. оцѣнена за 40 лева : 5) нива, 
; I декара и 8 ара, ва „Сжрта“, съ страни: Госнодинъ

’енчовъ, Попъ Стефанъ, Стайко Радоевъ и Желю Геновъ, 
щѣнена за 50 лева; 6) нива, 3 декара и 2 ара, „При- 

1 ухата-чешма“, съ страни : Дядо Новакъ, отъ двѣтѣ страни 
іоевъ, Гергевитѣ и Гевдчовитѣ, оцѣнена за 40 л.; 7) нива, 

і! декара и 4 ара, „До-селото“, се страни: Генчо Славовъ, 
ілати Вожковъ, Минчу Симеоновъ и пжть, оцѣнена за 50 л ; 

! !) вива, 3 декара и два ара, на „Тритѣ-вьрха“, съ страни: 
іетръ Топаловъ, Дядо Новакъ, пжть и Генчо Еневъ, оцѣ- 

■ гена за 40 ѫ; 9) нива, 3 декара и 2 ара, въ „Чучора“, 
ъ страни: отъ 5 страни орманъ (гора), оцѣнена за 40 л.; 
0) лозье, 2 декара, при „Радаповата чешма“, съ страни: 
івавъ И. Богековъ, Пенчо Юрдановь, Коста и Жела Зла- 
ева и долъ, оцѣнена за 180 лева; 11) лозье (марашъ), 
! декара, въ „Кереница“, съ страни: Славъ Глухъ Ми- 
аиловъ, Стоянъ Милковичинъ зегъ, пжть и Примегара 
івавчю, оцѣнена за 100 лева; 12) едва пета часть отъ 
ворното мѣсто, въ с. Кортенъ, отъ 4 декара и 8 ара, съ 

. жща отъ двѣ отдѣления, 1 хамбаръ три саркагми, всички 
окрити съ керемиди, подъ 1 покривъ, съ страни: отъ 2 
грани улица. Драгия Кайраковъ и Колю Баховъ, оцѣнена 
а 300 лева, и 13) едва пета часть отъ дворното мѣсто 
ъ сжщото село, съ дюкянъ, отъ 2 отдѣления съ страни:

' 'адя Стояиовъ, Иванъ Бозуковъ, Пенчо Попъ Еневъ и 
жть, оцѣнена за 200 лева.

Наддаванието ще почне отъ първоначалната оцѣнка. 
Желающитѣ да купятъ горнитѣ имоти, могжтъ да се 

1 вяватъ всѣки присжтственъ день и часъ въ канцеларията 
! и гдѣто ще имъ бжджтъ достжпни книжата по продаж- 

1 иа и да наддаватъ.
Гр. Нові-Загора, 29 февруарий 1892 год.

'-(993)—3 Пом. сжд. приставъ: С. Н. Чокшевъ.

ПРИЗОВКА № 484.

I До наслѣдвицитѣ на Хаджи Худа Верди, отъ г. Нова- 
ігора, живущъ въ Ордивъ (Турция).

Подписанний, Чокшевъ, пом. сжд. приставъ при Ст.- 
ігорский окржжеиъ сждъ, ва IV-й НовоЗагорски учас- 

Държавна Печатница въ София.

тъкъ, па основание испълнителний листъ № 461, издаденъ 
отъ Ново-Загорский мир. сждия на 13 февруарий 1892 г 
въ полза на Д. Караминковъ, отъ гр. Нова-Загора повѣ- 
ренникь на Хатче Османовъ, отъ с. Кадж-кьой, проші 
васъ за 1000 лева, 50 лева по водение на дѣлиоираз- 
носкитѣ ио испълнението му и съгласно чл. 979 on піа. 
давското сждопроизводство, отъ деньтъ на послѣдното три
кратно публикувание настоящата призовка въ „Дьрка- 
венъ Вѣстникъ до 31 день да се явите и внесете гор
ната сумма въ повѣренага ми канцелария, въ противенъ 
случай на идущий день слѣдъ срока ви поканвай да и 
явите при описа на недвижимитѣ имоти оставай оть 
баща ви находище се въ землището на с. Кадж-кьой, а 
именно : 1) нива, отъ 3 хектара, 8 декара и 4 ара, on 
горѣ „Аркжрж-иолу“, съ страни : Стойко Йоргови, в цув- 
ска нива и Махиудъ Мехмедови, отъ 2 страни ; 2) ива, 
1 хектаръ и 6 декара, на „Юрлемишкия-пжть“, свирам: 
Моню Иорговъ, Герги Грозевъ и Пеню Митеви; 3) нива, 
8 декара, на „Душекъ“, съ страни: рѣка и пжть оп 
3 страни ; 4) марашъ (лозье), 2 хектара, 3 декара и ва 
ара, въ „Марашитѣ“, съ страни: Драки Исувъ Османовъ, 
Бойчу Сжбевъ и Нею Дончеви, и 5) ливада, 4 декара и 
8 ара, при „Велитѣ-кладенци“, съ страни: Сюлеймапъ 
Махиудовъ, Селимъ Мехмедови и азмакъ отъ 2 отравя.

Гр. Нова-Загора, 26 февруарий 1892 год.

2—(9і)5)—з Пом. сжд. приставъ: С. Н. Чокшевъ

ОВЯВДЕНИЕ № 761.

Подписанний, H. С. Кьосеви, пом. сжд. приставъ при 
Старо-Загорский окр. сждъ, на і й испълнитвлевъ учас
тъкъ, на основание испълнителенъ листъ подъ .V 880, из
дадени отъ Старо-Загорский окол. мир. сждия на 30 ап
рилий 1891 год. и съгласно ст. ст. 451, 454, 455, 456 
и 465 отъ Врѣм. Сждебни Правила, чрѣзъ настоящето са 
обявявамъ на почитаемата публика, че отъ послѣдното три
кратно публикувание настоящото ми въ Дьрж. Вѣинивь 
слѣдъ 31 день ще се продава на публична продань нед
вижимото имущество на Генчо Пеновъ, оть с. Карпосча, 
Ст.-Загорска околия, лежащи въ землището ва с. Карпосча 
к Налдюкенъ, а именно: 1) нива, оть 12 уврата, върши- 
щето на с. Карпосча. въ мѣстностьта „Гробова-могила , 
съ страни: Воню Веновъ, Никола Господииовъ, рѣка в аиь> 
оцѣнена за 192 лева; 2) нива, отъ 10 уврата, върши 
щето на с. Налдюкенъ. въ мѣстностьта „ Латинскитъ-гро- 
гробища“, съ страни: Киро Боиевъ, Ибрихаиъ Селимовъ, 
Стоянъ Колевъ и Теню Колевъ, оцѣнена 160 лева.

Поиевжтитѣ имущества ще се продявать за W™“™’ 
рение искътъ на Михалъ Пенчевъ, отъ гр. Стара- аг р> 
състоящъ отъ 10 л. т. и 10 лева и др. 8 кила жи 
10 лева килото и 7 кила червенка но 9 лева квлото 
лихвата на всѣко по 12°/0 за година до иенлащавиет

Желающитѣ г. г. да купятъ горѣпоменжтитѣ имоти се 

свободни да приежтегвуватъ въ повѣревната «в • 
рия въ гр. Ст.-Загора, всѣки приежтивевъ ден 
отъ 9—12 предъ обѣдъ и отъ 2-5 послѣ обѣдъ и № 

наддаватъ гдѣто ще имъ бждѫтъ достжпна кни 
сително горната продажба.

Гр. Стара-Загора, 24 февруарий 1892 год.

2—(094)—s Пом. сжд. приставъ: Н. C.JCbOgjjjb-
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5. — Като прѣходна мѣрка, всѣка отъ условив- 
шитѣ се страни има право да наложи допълнителна 
такса отъ 25 ст. за колетъ происходящъ отъ 
или полученъ отъ нѳговитѣ писалища.

Исключително, тая допълнителна такса може 
да възлези най-много на 75 стот. за Република 
Аржентина, Бразилия, Чили, Коломбия, Холандец, 
колонии, Парагвай, Персия, Салвадоръ, Сиямъ, 
Швеция, Азиятска Турция, Уралвай и Венѳзуела.

6. — Прѣнасянието между континентална Фран- 
цияотъ една страна, Алжнрия и Корсика отъ друга, 
подлежи тоже на една допълнителна такса отъ 
25 ст. за колетъ.

7. — Подателя на пощенския колетъ може да 
добие извѣстие за доставянието на тоя прѳдмѣтъ, 
като предплати едно право отъ 25 ст. най-много. | 
Това право остава исцѣло за администрацията 
на мѣстопроисхождението.

Чл. 6. Испроваждающето Управление креди
тира за всѣки колетъ:

а) На получающето Управление, 50 стот. съ 
нрибавлѳние, ако е нуждно, на допълнителни 
такси предвидени въ параграфитѣ 2, 5 и 6 отъ 
цредшествующия чл. 5, принадающата се часть 
отъ наложения платежъ (remboursement) опрѣдѣ- 
лѳнъ въ параграфъ 4 отъ тоя членъ, и съ едно 
право отъ 5 стот. за всѣка сумма отъ 300 л. 
или дробъ отъ 300 лева обявена стойность;

б) въ нослѣдствиѳ на всѣко посрѳдно Упра
вление, опредѣленитѣ въ чл. 3 права.

Чѫ 7. Странитѣ на мѣстоназначението сж 
свободни да събиратъ за разнасяние и за извьр- 
шванието на митарственнитѣ формалности едно 
право, което не може да надмине 25 стот. за 
всѣкий колетъ.

Освѣнъ въ случай на противно споразумение ■ 
между интересующитѣ се Управления, тая такса 
cs събира отъ получителя при нрѣдаванието 
прѳдмѣта.

Чл. 8. 1. — По исканието на подателитѣ, ко- I 
лѳтитѣ се доставятъ въ жилището чрѣзъ осо- і 
бенъ раздавачъ веднага слѣдъ пристиганието имъ 
въ Съюзнитѣ страни, Администрациитѣ на които ; 
нриематъ да се натоварятъ съ тази служба въ { 
взаимнитѣ си сношения.

Тия пратки, които наименуватъ „нароченъ“ под- 
лѣжътъ на една оеобна такса; тази такса се 
опрѣдѣля на 50 ст. и трѣбва да бѫде предпла
тена изцѣло отъ подательтъ врьхъ обикновенната 
такса (за прѣнасяние), а колѳтътъ може да бѫде 
доставенъ или не на получительтъ или само да 
е извѣстено за него съ нароченъ въ страната на 

мѣстоназначението. Тя (таксата) впада въ сум- 
митѣ съ които се кредитира тая страна.

2. — Когато колѳтътъ е назначенъ за мѣстность, 
въ която нѣма пощенско писалище, получающѳто 
Управление може да вземе, за доставянието на 
колѳтътъ или пъкъ за извѣстието, съ което се 
поканва иолучителя да дойде да си го вземе, 
една допълнителна такса, която може да се въс- 
качи до оная опрѣдѣлена за доставяние съ на
роченъ въ вѫтрѣшната му служба, като се спадне 
опрѣдѣлената такса заплатена отъ подательтъ или 
съотвѣтствующата въ монетата на страната, която 
събира тая допълнителна такса.

3. — Доставяние или иснращание извѣстие на 
получительтъ съ покана става само единъ пѫть. 
Слѣдъ несполучливи опитъ колетътъ прѣстава 
да се счита като „нароченъ“ и доставянието му 
се извършва по условията изискуеми за обикно- 
веннитѣ колети.

4. Ако нѣкой такъвъ колетъ, вслѣдствиѳ про- 
мѣнение мѣсгожитѳлството на получательтъ, бѫде 
допратенъ въ друга страна безъ да е станалъ 
опитъ за доставянието му съ „нароченъ“, опрѣ
дѣлената такса заплатена отъ подательтъ се 
кредитира на страната на новото мѣстоназна- 
чѳние, въ случай, че тя се е съгласила да се 
натовари съ доставянието му по нароченъ ; въ 
противенъ случай тази такса остава въ полза 
на Управлението отъ страната на първото мѣсто- 
назначение, тъй както става съ недоплатѳнитѣ 
колети.

Чл. 9. 1.— Колетитѣ, за които се приспосо- 
блява настоящата конвенция не могѫтъ да бѫдѫтъ 
товарени съ никакво друго пощенско право, освѣнъ 
прѳдвиденитѣ въ иредшѳствующитѣ членове 3, 
5 и 7 и въ слѣдующия чл. 11.

2. — Митарственнитѣ нрава трѣбва да се за- 
плащатъ отъ получитѳлитѣ на колетитѣ. Обаче, 
въ сношенията между Управления, които сѫ се 
споразумѣли по това, подателитѣ могѫтъ да взе
матъ вьрху си предмѣтнитѣ права, чрѣзъ пред- 
дварително заявление въ писалището на мѣсто
подаванието. Въ такъвъ случай, тѣ трѣбва да 
заплатятъ послѣдователно, на поисканието, което 
ще направи писалището на мѣстоназначението, 
означѳнитѣ отъ това послѣдното сумии.

Чл. 10.1. — Подательтъ на единъ колетъ може 
да го оттегли отъ службата или пъкъ да му из- 
мѣни адресътъ подъ условията и запазенитѣ права 
опрѣдѣлени за коррѳспонденциитѣ въ чл. 9 отъ 
Главната Конвенция съ тая прибавка че, ако по
дателя поиска възврьщанието или допращаниѳто
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на нѣкой колетъ, тоіі е діъженъ да гарантира 
предварително заплащанието на слѣдуемата такса 
за новото му іірѣиращаішо.

*2. — Всѣка администрация е свободна да огра
ничи правото за измѣненпе адресътъ на колетитѣ, 
на които обявенната стойность не надминава 
500 лева.

Чл. 11. 1. — Допращанието на пощенскіггѣ ко- 
летииоть една страна за въ друга, вслѣдствие про- 
менявание мѣстожитѳ.іството на иолучителя, както 
и възврыцанпето на пощенскитѣ колети останали 
недоставени, дава право да се събира добавочни 
такси опрѣдѣлени въ § § 1, 2, 3, 5 и 6 отъ 
членъ 5, за смѣтка на получителитѣ или, въ 
даденъ случай, отъ подателитѣ, безъ ущърбъ въ 
поврьщанието на митарственнитѣ права или други 
особнп разноски (за магазинажъ, разноски за ми
тарственнитѣ формалности и пр.).

2. — Въ случай на допращание единъ колетъ 
натоварени съ наложенъ платежъ (remboursement) 
припадающата се часть отъ правото за събира- 
нието, което управлението на мѣстоііроисхожде- 
нието трѣбва да кредитира иа Управлението на 
първото мѣстоназначение, трѣбва да се даде отъ това 
послѣднето Управление па онова на окончателното 
мѣстоназначение.

Чл. 12. — 1. Забранено е да се иснроваждатъ 
по пощата колети съдьржающи било писма или 
бѣлѣжки имеющп свойство на корресионденция, 
било предмѣтп ириеманието на които не се поз
волява отъ митарственнитѣ или други закони 
или правилници. Сжщо е забранено да се испра- 
щатъ въ пощенски колети безъ обявена стой
ность, съ мѣстоназначение за страни, които до- 
пущатъ обявяванлето иа стойностьта, монети 
златни или срѣбърип вещества и други драго- 
цѣнни предмѣтп. Обаче позволено е да се включва, 
въ пратката отворената фактура съдържаща само 
означенията отъ които е съставела фактурата.

2. — Бъ случай, че единъ колетъ подпада подъ 
едно отъ тия забранения и се предаде отъ една 
изъ съюзнитѣ Администрации на друга съюзна 
Администрация, тая послѣднята иостѫива но начина 
и редътъ предвидени въ нейното законоположение 
и вѫтрѣшнитѣ й правилници.

Чл. 13. 1. — Освѣнъ въ случаи на чрѣзви- 
чейяи обстоятелства, когато единъ пощенски колетъ 
се изгуби, ограби или повреди, подателя и, въ 
отсѫтствието или по изискванието на послѣднийтъ, 
получателя има право па едно обезщетение съот- 
вѣтствующе съ дѣйствителната стойность на загу
бата или поврѣдата, нъ въ всѣкий случай това

обезщетение не може да надиш, за обикновен, 
нитѣ колети, 15 или 25 лева споредъ щи 
тѣжестьта имъ не надмине или надшш ™ 
килограмма, а за колетитѣ съ обявена в*и 
суммата на тази стойность.

Подателя на загубѳнъ колетъ има, оевіиъш
право да му се възвьрнатъ и разноскитѣ і 
испращанието.

2. — Странитѣ расположени да се ниоирв 
съ опасносгитѣ, които могѫтъ да ироимеи 
вслѣдствие чрѣзвичайни обстоятелства, йони ji 
взематъ за тази цѣль, за колетитѣ съ обявени 
стойность, една допълнителна такса по усиии 
опрѣдѣлени въ чл. 11, § 2 отъ договстътъ m 
сително размѣнениѳто па писма и кум съй 
вена стойность.

3. — Задължението за заплащаме обѳзщете 
нието пада вьрху Администрацията, отъ мя 
зависи испращающето писалище. На там Ада 
нистрация се дава право да си търси загубил 
отъ отговорната Администрация т. е. отъ ош« 
территорията или въ службата, накоятоеиаш 
изгубванието, ограбванието или поврѣдата

Бъ случаи, че отговорното Управление е erf 
щило на испращающето Управление да не извьрші 
исилащанието, то трѣбва да заплати на w 
послѣдното разноскитѣ, които биха помѣдош 
такова неисплащание.

4. — До доказваше противното, отговоря«» 
пада врьхъ Администрацията, която е надуй» 
колета безъ да направи никаква забѣлѣжка, м 
може да докаже нито доставянието му m W 
чателя, нито, ако има нужда правилното иу Ч 
пращан ие на слѣдующата Администрация.

5. — Заіілащанието обезщетението отъ испро 
вождающето управление трѣбва да става по И 
можность по-скоро и, най-кѫсно, въ едно-годи® 
срокъ отъ деня на заявлението. Отговорното Jip ■ 
вление е длъжно да заплати незабавно на кир 
вождающѳто управление заплатената отъ 

сумма за обезщетение.
6. Обаче, заявлението се приема са 

срокъ отъ една година отъ деня въ които е 

денъ колета на пощата; щоиъ 
заявителя нѣма право за никакво о

7. — Ако изгубванието или повредата
въ нрѣме на пренасяниѳто между, Ра nS. 
писалища на двѣ съсѣдни страни, 1/4 
кожно да се докаже врьхъ коя отъ Д { 
торни е станала поврѣдата ми за J1/4 
интересующи се Администрации шащ 

тението по на половина.
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8. — Отговориостьта на Администрациитѣ за по- 1 
щенскитѣ колети прѣстава щомъ инеющитѣ прано 
сж ги получили.

Чл. 14. Bchko иодложно обявление на стойность ; 
по-голѣма отъ дѣйствително вложената вь колетъ 
стойность е забранено. Въ случай на иодложно обя
вление отъ тоя родъ подателя губи всѣко право 
ва обезщетение, безъ това да нащърби сѫдѳбнитѣ 
прѣслѣдваиия които може да предвиждатъ законо
положенията на страната на мѣстопроисхожданиѳто. ;

Чл. 15. Всѣка администрация може, въ извън
редни обстоятелства, които сѫ отъ естество да 
оправдаятъ мѣрката, да прѣкрати приврѣменно 
службата за пощенски колети изобщо или отчасти, 
съ условие да съобщи за това незабавно, при 
нужда по телеграфа, на заинтересованата Адми
нистрация или Администрации.

Чл. 16. — Вжтрѣшното законоположение на 
всѣка една отъ условившитѣ се страни остава 
приспособило въ всичко, което не е предвидено 
въ постановленията на настоящата конвенция.

Чл. 17. 1. — Постановленията въ настоящата 
конвенция не ограничаватъ правата на условив- 
шитѣ се страни да поддьржатъ и сключватъ спе
циални конвенции, тъй сѫіцо да поддьржатъ и 
установятъ но-ограничени съюзи, съ цѣль подо
брение службата за пощенскитѣ колети.

2. — Обаче Управленията па странитѣ участ- 
вующи въ настоящата конвенция, които поддьржатъ 
размѣнение на пощенски колети съ несъгласивши 
се страни, доиущатъ всичкитѣ други участвующи 
Управления да се ползуватъ отъ тия сношения 
за разяѣнението на пощенскитѣ колети ст> тия 
послѣднитѣ страни.

Чл. 18. 1. — Странитѣ на Всемирния Съюзъ, 
които никакъ не сѫ взели участие въ настоящата 
конвенция, се доиущатъ да се присъединятъ къмъ 
нея по тѣхяо искание и но начинътъ опрѣдѣленъ 
въ членъ 24 отъ Главната Конвенция относително 
присъединението къмъ Всемирний Пощенски Съюзъ.

2. — Обаче, ако желающата страна да се при
съедини къмъ настоящата конвенция изиска пра
вото да взема допълнителна такса по-голѣма отъ 
25 стотинки за колетъ, Правителството на Швей
царската Конфедерация, предлага исканиѳто за 
присъединение на всичкитѣ условивши се страни. 
Това искание се счита за прието ако въ іпесть 
мѣсеченъ срокъ, никакво съпротивление не се 
представи.

Чл. — 19. Пощенскитѣ Администрации на усло
вившитѣ се страни означаватъ писалищата или 
мѣстноститѣ, които тѣ доиущатъ да размѣняватъ
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международни пощенски колети; тѣ урѳждатъ 
начина за ирѣпращанието на тия колети и уста- 
новяватъ всичкитѣ изискуеми мѣрки въ подроб
ности и редъ за ускорение испълнението на 
настоящата конвенция.

Чл. 20. — Настоящата конвенция подлежи на 
прѣглѣадание по условията опрѣдѣлени въ чл. 25 
отъ Главната Конвенция.

Чл. 21.1. — Прѣзъ врѣмето, което истина между 
събранията предвидени въ чл. 25 отъ Главната 
Конвенция всѣка пощенска Администрация на една 
условивша се страна има право посрѳдствомъ 
международното писалище, да отправя предло
жения относително службата на пощенскитѣ колети.

2. — Всѣко предложение се подлага на проце
дурата опрѣдѣлени въ § 2 отъ членъ 26 отъ 
Главната Конвенция.

3. — За да добиятъ сила тия предложения 
трѣбва да иолучатъ именно:

а) едногласие, ако се касае за прибав.іѳнието 
на нови членове, до изменението на настоящий 
членъ и на опрѣдѣленията на членове, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 и 22 
огъ настоящата конвенция;

б) двѣтѣ трети отъ гласоветѣ. ако се касае 
до измѣнениѳто на опрѣдѣленията въ настоящата

' конвенция, освѣнъ ония въ изброенитѣ горѣ чле
нове и въ настоящий членъ:

в) абсолютното вишегласие, ако се касае за 
тълкуванието иа опрѣдѣленията въ настоящата 
конвенция, освѣнъ въ случай на споръ предви- 
денъ въ членъ 23 отъ Главната Конвенция.

4. — Взетитѣ рѣшения се постановява™, въ 
; пьрвитѣ два случая, чрѣзъ една дипломатическа

декларация и въ третия случай, чрѣзъ едно адми
нистративно съобщение по указаната форма въ 

■ членъ 26 отъ Главната Конвенция.
Всѣко измѣнение или рѣшение влиза въ сила

I два мѣсеца най-малко слѣдъ съобщението му.
Чл. 22. 1. — Настоящата конвенция іцѳ се тури

I въ испълнение на пьрвиіі Юлии 1892.
1 2. — Тя ще има сжщата трайность както Глав-
! ната Конвенция, безъ уіцьрбъ на даденото право 
I на всѣка условивша се страна да се оттегли отъ 

тази конвенция, посрѣдствомъ съобщение, напра
вено една година напредъ, отъ правителството й 
на правителството на Швейцарската Конфедерация.

3. — Отъ деня на ветѫиванието въ дѣйствие на 
настоящата конвенция, всичкитѣ постановления по 
напредъ сключени между разнитѣ условивши се 
страни или между Администрациитѣ имъ, се отяѣ- 
няватъ, до колкото тѣ не сѫ съгласни съ поста-
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новленията въ настоящата конвенция и безъ 
ущьрбъ на запазенитѣ нрава въ предшедствую- 
щптѣ членове 16 и 17.

4. — Настоящата конвенция ще ся ратифицира 
но възможность по-скоро. Актоветѣ по ратифи
кацията ще бжджтъ размѣнени въ Виена.

Въ удостовѣрѳние на което пълномощницптѣ 
на исчпсленптѣ по-горѣ страни подписаха настоя
щата конвенция въ Биена на чѳтвьртий Юлии 
хилядо и осемстотинь и деветдесеть и пьрва година.

(Слѣдвать подписитѣ).

Онончателенъ протоколъ.
При самото пристѫпваниѳ къмъ подписванието 

на конвенцията сключена днесъ, относително раз- 
мѣнението на пощенски колети, подписанптѣ пъл
номощници се съгласиха за слѣдующето:

Всѣка страна гдѣто пощата не се натоварва 
по настоящемь съ прѣнасянието на малки колети 
и която се присъединява къмъ горѣпоменѫтата 
конвенция, ще има правото да възложи попъл
нението на постановленията въ нея на желѣзно- 
пѫтни и мореплавателни предприятия. Тя има 
право още да ограничи тая служба само за колети 
происходяіци или съ мѣстоназначение за мѣстности 
на които служатъ тия предприятия.

Пощенската Администрация на тая страна трѣбва 
да се споразумѣе съ тия предприятия на желѣз- 
ницитѣ и мореплавание за да обезпечи съвьр- 
шенното испълнение, отъ тия послѣднитѣ, на 
всичкитѣ постановления на Конвенцията, а осо- 
бенно за орѣжданието на разменната служба на 
границата.

Тя ще имъ служи за носредникъ въ всичкитѣ 
имъ сношения, съ Пощенскитѣ Администрации на 
другитѣ еъгласивши се страни и съ Международ
ното Писалище.

Въ удостовѣрѳние на което долоподпнсанитѣ 
пълномощници съставиха настоящия окончателенъ 
протоколъ, който ще има сжщата сила и стойность, 
като, че постановленията които съдьржа сж вмѣ- 
стени въ Конвенцията и го подписаха въ единъ 
екземпляри, който ще остане съхранени въ архи- 
витѣ на Австрийското Правителство и отъ 
който единъ прѣписъ ще се предаде на всѣка 
страна.

Биена, 4-й Юлии хилядо и осемстотинь и 
деветдесеть и пьрва година.

(С.лѣдвать подхшситѣ).

Договоръ
Относително службата на пощенскитѣ ваійси 
Сключенъ между германия, Република Аржентина, Австро- 
Унгария, Белгия, Бразилия, България, Чили,РепубяамКош, 
Рпка, Дания и Данскитѣ колонии, Егинетъ, Франция 
цускитѣ колонии, Италия, Япония, Република Либерия, ЛвЇ 
сембургь, Норвегия, Холандия и Холандскитѣ колЫи, ійр 
тугалия и Португалските колонии, Румяния, Сшцедь 
Сиамското Царство, Швеция, Швейцария. Регенство Туй» 

Турция и Урагвай.

Долуподшісанитѣ пълномощници на Правител
ствата на горѣизложенитѣ страни прѳдъ видъ 
членъ 19 отъ Главната Конвенция, по взавш 
съгласие и съ право на ратификация, смий 
слѣдующийтъ договоръ.

Чл. 1. — Разменението на фондови прати 
по пощата и посредствомъ записи между ош 
отъ условившитѣ се страни, на конто Адииййр- 
циптѣ се съгласятъ да учрѣдятъ тм слуѫба, te 
управлява пб опрѣдѣленията въ настоящийтъ 
договоръ.

Чл. 2. 1. — По начало, стойностьта на записитѣ 
трѣбва да се внася (влага) отъ моѫиеигі е 
заплаща на ползуюіцитѣ се въ брой; нъ на itm 
Администрация се предоставя правото Да приема 
и сама да употрѣблява, за тази цѣль, воѣка кнш 
монета имеюща законеяъ курсъ въ страната і, 
съ условие да присмѣтва, въ даденъ му®& ра

ницата въ курсътъ.
2. — Никой записъ не може да надинуиасуия» 

отъ 500 лева дѣйствитѳлни или сумма прЙНМ- 
телна въ съотвѣтсгвующата монета на всѣка страна.

3. — Освѣнъ въ случайна особѳняо споразумей 
между интересующитѣ се страни, суммата на всѣя 
записъ се представя въ металическата монета на 
страната гдѣто трѣбва да стане ясиищашвж 
За това, Администрацията на мѣстонроисхоад«- 
нието сама опрѣдѣля ако е нуадно, курсътъ по 
който ще трѣбва да преобърне своята монета и 
металическата монета на страната на мѣстонаяа 

пението.
Администрацията на страната на мѣстоиода- 

ванието опрѣдѣля тъй сжщо, ако стане луда, 
курсътъ по който трѣбва да заплати подательтъ, 
когато тази страна и страната на мѣион®®' 
нието иматъ една и сжща монетна систма.

4. — На всѣка отъ условляющитѣ се страш й 
предоставя правото да обяви за отсмша» ipi® 
жиро, въ своята территория, собственноотьта и 
пощенскитѣ записи происходяіци отъ друг&вдя» 

изъ тия страни.Чл. 3. 1. — Общата такса за плащаше огн® 

жителя (исцровождача) за всѣка 
. -Ї4гіГ-
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довѳ извършена съгласно предпіеетвующия членъ, 
се опрѣдѣля въ металическата стойность, по 25 
стотинки за 25 лева или дробъ отъ 25 лева, 
или пакъ на равностойностьта на съотвѣтствую- 
щата монета, въ условяющитѣ се страни, съ право 
въ даденъ случай, да окрѫгляватъ дробитѣ.

Освобождавай, се отъ всѣкаква такса служеб- 
витѣ записи относящи се до пощенската служба и 
размѣнявани между Пощенскитѣ Администрации.

2. —Администрацията която е издала записи 
плаща на Администрацията, която ги .е запла
тила едно право отъ */8 на сто отъ цѣлата стой
ность на исплатенитѣ записи, съ исключение на 
мужебнитѣ записи.

3. — Пощенскитѣ записи и раепискитѣ дадени 
врьхъ запнситѣ, както и распискнтѣ издадени 
на вложитѳлитѣ, не подлѳжатъ, за смѣтка на ис- 
проводачитѣ или на получатѳлитѣ на фондове, 
на какво и да е друго право или такса въ по
вече отъ таксата взета на основание 1-й пара- 
графъ отъ настоящия членъ, въ всѣки случай, 
съ исключение на правото за прѣнасяние, за до
ставяние за плащание въ жилище, ако такъво има.

4. — Вложителя (испровождача) на пощенския 
записъ иожѳ да получи извѣстие за исплащанието 
на записа, като предплати, за въ полза исклю- 
чатѳдно па мѣстопроисходящата Администрация, 
едно право равно на онова, което се взема въ 
нея страна за извѣстията за доставаниѳ на прѣ- 
порѫчаната корреспонденция.
I і 5,—Вложительтъ (испращачътъ) на пощенский 
записъ може да го оттегли отъ пощата или пъкъ 
да измѣни адресътъ му до като записътъ не е 
лрѣдеденъ на цолучательтъ, по условията и пра
вата опрѣдѣлени за обикновѳнната корреспонден
ция въ членъ 9 отъ Главната Конвенция.

6. —Подательтъ (испровождача) може тъй сѫщо 
Да поиска доставяние на фондоветѣ (суммитѣ) 
въ жилището чрѣзъ особенъ ирѣиосвачъ, веднага 
слѣдъ пристиганието на записътъ, по условията 
опрѣдѣлени въ членъ 13 отъ казаната конвенция.

7. —Обаче на Управлението иа страната на мѣ
стоназначението се предоставя правото да доставя 
чрѣзъ нароченъ вмѣсто фондътъ (суммата) едно 
извѣстие за пристиганието на записътъ или са- 
мийтъ записъ когато вѫтрѣіпнитѣ му разно реж- 
Дввия позволявай, това.

Чл. 4. 1. — Пощенскитѣ записи могѫтъ да се 
врѣдаватъ по телеграфътъ, въ сношенията между 
ония Управления, на които странитѣ сѫ свързани 
съ правителствени тѳлѳграфъ или ония които се 
съгласятъ да употрѣбятъ за тази цѣль частний 

тѳлеграфъ; въ такъвъ случай тѣ се наричатъ 
телеграфни записи.

2. — Телеграфнитѣ записи могѫтъ както обик- 
новениитѣ телеграмми и подъ сѫщитѣ условия 
предвидени за тия послѣднитѣ, да бѫдѫтъ под
ложени на формалноститѣ за бързина, за отговоръ 
платѳнъ, за ировѣрка, за извѣстие за доставяние, 
за прѣнасяние по пощата или за доставяние по 
нароченъ. Освѣнъ това за тѣхъ може да се по
иска извѣстие за иеплащаниѳ, което да се издава 
и испраща по пощата.

3. — Вложительтъ на телеграфѳнъ записъ 
трѣбва да заплати:

а) обикновѳнната такса на единъ пощенски за- 
нись, и, ако е изисквано извѣстие за иеплащаниѳ, 
онрѣдѣлѳното право за това Извѣстие;

б) таксата на тѳлеграммата.
4. — Телеграфнитѣ записи не могѫтъ да се то- 

варятъ съ никакви други такси освѣнъ съ прѳд- 
видѳнитѣ вь настоящия членъ, или пакъ ония 
които могѫтъ да са взематъ съобразно съ между- 
народнитѣ телеграфни правилници.

Чл. 5. — Обикновѳннитѣ пощенски записи мо
гѫтъ да се прѣпращатъ, вслѣдствие измѣнѳниѳто 
на мѣстожителството на получительтъ, отъ една 
изъ участвующитѣ въ договорътъ страни до друга. 
Когато страната на новото мѣстоназначение нѣма 
сѫщата монетна система съ оная на страната на 
пьрвоначалното мѣстоназначение, то преобрыца- 
нието на суммата на записътъ въ монетата на 
пьрвата отъ тия страни, се извършва отъ допра- 
щающето писалище, съгласно курсътъ приѳтъ за 
запнситѣ назначени за тази страна и издадени 
отъ страната на пьрвоначалното мѣстоназначение. 
Никаква допълнителна такса не се взема за прѣ- 
пращанието, нъ страната на новото мѣстоназна
чение въ всѣки случай взема за своя полза при- 
падающата се часть отъ таксата, която би й се 
слѣдвала ако записътъ бѣше отправѳнъ първо
начално до нея, даже и въ такъвъ случай когато, 
вслѣдствие особно споразумение сключено между 
страната на мѣстопроисхождението и страната 
на пьрвоначалното мѣстоназначение, дѣйствително 
взетата такса бѫде по-малка отъ таксата пред
видена въ членъ 3 отъ настоящия договоръ.

Чл. 6. 1. — Пощенскитѣ администрации на 
условившитѣ се страни съставятъ въ опрѣдѣлѳн- 
ното отъ слѣдующия Правилникъ врѣме, смѣткитѣ 
въ които сѫ въ кратце повторени всичкитѣ не
платени сумми отъ тѣхнитѣ писалища и тия 
смѣтки, слѣдъ като се приглѳдатъ и взаимно 
удобрятъ, исплащатъ се, освѣнъ ако има друго
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споразумение, въ златната монета, на кредитира
ната страна, отъ Администрацията, която се при
знае да д.іъжіі на друга, въ срока опрѣдѣленъ 
отъ сѫщня правіілііпкъ.

2. —За тая цѣль, косато заііиситѣ сѫ неплатени 
въ разни монети, помалката кредитирана сумма се 
нреобрьща въ монетата на по-голѣмата кредити
рана сумма. като се взела за нреобрьщанието за. 
основа средната размѣнна цѣна (курсъ) въ сто
лицата на длъжаіца страна, прѣзъ, периода къмъ, 
който се отнася смѣтката,

3. — Б-ь случай, че дългътъ отъ една емѣтка 
не се заплати въ оирѣдѣленнитѣ срокове, дъл
жимата сумма црѣнася лихви, отъ деня на псти- 
чанието казаннитѣ срокове до деня, въ който 
стане исплащанието. Тия лихви се смятатъ но 
5 на • „ въ годината и се записватъ въ дълга 
на окѫснѣлата да заплати Администрация въ 
слѣдующата й емѣтка,

Чл. 7. 1. — Преобърнатитѣ въ ноіценски записи, 
сумми сѫ обезпечени за вложитѳлитѣ до мину
тата въ която се исплатятъ правилно на ио.іу- 
чателитѣ и на. иълномоіцнпцитѣ пмъ.

2.— Събранитѣ сумми отъ всѣка Администрация, 
въ замена на пощенски записи, на които етоіі- 
ностьта не се поиска отъ имѣюіцитѣ нрава въ 
сроковетѣ опрѣдѣленн отъ законитѣ или правил- 
ницитѣ на страната на мѣсто ііроисхождението, 
оставатъ окончателно за. въ полза на Админи
страцията. която ги е издавала.

Чл. 8. Постановленията на настоящия Дого- 
воръ не ограничаватъ правото ira условившитѣ 
се страни да поддьржатъ и сключатъ особения 
договори, както и да поддьржатъ и установитъ 
нотѣсни съюзи за подобрението на. службата за 
международнитѣ пощенски записи.

Чл. !). ііъ извънредни обстоятелства, които 
сѫ отъ естество да. оправдани мѣрката, всѣка 
Администрация може да нрѣкрати привременно 
службата за международнитѣ записи изобщо или 
отъ части, съ условие да извѣсти за това неза
бавно и, ако трѣбва но телеграфа, на заинтере- 
соваииата Администрация или Администрации.

Чл. 10. Отранитѣ отъ Съюза, които никакъ 
не сѫ взели участие въ настоящия Договоря, се 
донущатъ да се іірист.единятъ по тѣхио искание, 
и. по начина предиисант. въ 24-й членъ на Глав
ната Конвенция относително присъединениятакъмъ 
Всемирний Пощенский Съіозъ.

Чл. 11. Пощенскитѣ Администрации на. усло
вившитѣ се страни означаватъ, всѣка това що 
се отнася до нея, писалищата, които трѣбва да, 

издаватъ и исплаіцатъ пощенски запием наЯо. 
ванио предшететвующитѣ членове. Тѣ опрѣді11т 
образеца, и начина за нспращание записий, «fa. 
зеца на смѣткнтѣ означени въ чл. 6 и всіа 
друга мѣрка но дѣлонроизводството, нузд® а 
попълнение на. настоящия Договоръ.

Чл. 12. 1.—Прѣзъ врѣмѳто, коѳто истече между 
; събранията предвидени въ членъ 25-и та Глав

ната Конвенция, всѣка отъ нощенситѣ адшц- 
страции па. една отъ условившитѣ се стрия ш 
право да отправя на другитѣ участвувщи Адп- 

, нистрацип, посрѣдствомъ Международното Пм- 
лніце, предложения относително службата вя » 
щенскитѣ записи.

2. — Всѣко прѣдяожение подлѣжи на процеду
рата предвидена въ § 2 на чл. 26 отъ Ги
нала Конвенция.

3. За да влѣзатъ въ сила предложенията трѣбва 
да добиятъ:

1-о  Едногласяе, ако се касае до прибавле- 
ннето на нови членове или до измѣнѳнието по
становленията въ настоящия членъ и на чшо- 
ветѣ 1, 2, 3, 4, 6 и 13;

2-о  Двѣтѣ трети отъ гласовѳтѣ, ако се ка« 
до нзмѣнеиието па постановленията освѣи омі 
въ изброенитѣ горѣ членове;

3-о  Абсолютно вишегласие, ако се касае s 
тълкуванието на постановленията отъ наем- 
іцпйтъ Договоръ, оевѣнъ въ случай на спорт 
предвиденъ въ членъ 23 отъ Главната Конвещи

4. Гіриетитѣ по тоя начииъ рѣшевм се »■ 
становяватъ. въ двата първи случаи, чрѣзъ дипло
матическа декларация, и въ третия случай, opta 
административно съобщение, но формата показ® 
въ членъ 26 на Главната Конвенция.

5. всѣко измѣнеиие или прието рѣшение е 
иг.нълнимо само два мѣсеца, най-малко, 
съобщението му.

Чл. 13. 1,—Настоящийтъ Договоръ ще м» 

въ сила на 1-іі Юлии 1892 год.
2. —Той ще има сѫщата трайяость как« Ги»- 

на.та. Конвенция безъ ущьрбъ на запазеното лрм 
на всѣка страна, да се оттегли отъ тоя Д 

воръ посредствомъ извѣстиѳ дадено една ‘ ' 
напрѳдъ, отъ правителството й до правиш
на Швейцарската Конфедерация.

3, —Отмѣняватъ се, отъ деня на
дѣііствие настоящия Договоръ всичкигіД< . 

— т пЇМ.
“ ax “ 



Брой 62. ДЬРЖАВЕНЪ ВѢСТНИКЪ Стр. 23.

цха на настоящия Договоръ, безъ ущьрбъ за [ 
правата запазени въ чл. 8-й.

4.—Настоящия Договоръ ще бждѳ ратифици
рам, по възможность по-скоро. Актоветѣ по рати
фикацията ще се размѣнятъ въ Виена.

Въ удостовѣрѳние на което, пълнонощницитѣ 
на изброенитѣ по-горѣ страни подписаха настоя
щийтъ Договоръ въ Виена на четвьртии Юлии 
хмядо и осеистотинъ и деветдесет!, и пьрва 
година.

(Слѣдвать подпнеитѣ).

Договоръ
относително въвеясданието въ международното 
пощенско движение книжки за самоличностьта. 
Сключенъ между Република Аржентина, Бразилия, България, 
Република Коломбия, Република Коста-Рика, Егппетъ, Фрап- 
ция, Грьция, Италия Република Либерия', Люксембургъ, 
Мексико, Парагвай, Португалия и Португалскитѣ колонии, 
Румжния, Салвадорь, Швейцария Регентство Тунпсъ, Турция 

и Съединеиитѣ държави на Венезусла.

Правителствата на странитѣ подписавши на
стоящия договоръ, като желаятъ да отстранатъ, 
до колкото е възможно, мѫчнотиитѣ, които пу
бликата среща при получванието, въ кржга на 
Всемирнийтъ Пощенския Съіозъ, пощенекитѣ си 
пратки или стойностьта на пощенекитѣ записи, 
и долзующи се съ правото което ииъ е предо
ставено въ чл. 14 на Конвенцията,

Долоподписанитѣ, снабдени за тая цѣль съ 
пълномощия намѣрени точни и въ добра и на- j МУ 
длежиа форма, се съгласиха за слѣдующитѣ по- ‘ 
становлѳния:

Чл. 1. 1. — Нощенскитѣ Администрации на 
условившитѣ се страни могжтъ да издаватъ на ли
цата, които иоискатъ, книжки за самоличность по 
условията показани въ настоящия договоръ.

2. — Прѳдшѳствующето постановление никакъ 
не стеснява правото на публиката да удостовѣрява ; 
самоличностьта си чрѣзъ всички други начини | 
допускаеми отъ законитѣ или правилницитѣ отно- 
сящи се до вѫтрѣшната служба на странитѣ на 
мѣетоназначението.

Чл. 2. 1.—-Книжката за самоличностьта трѣбва j 
да бѫдѳ подобна на образеца прможѳнъ къмъ | 
настоящия договоръ. і

.2. — Всѣка книжка има зелени корици и се | 
състои отъ единъ листъ съдържащъ личнитѣ ука- I 
завия на притежателя и отъ десеть листа сі 
квитанции.

Преднята страна на корицата носи, на язика ■ 
ва мѣстоцроисхождениѳто, слѣдующето заглавие: і

ВСЕМИРНИЙ ПОЩЕНСКИ съюзъ.

КНИЖКА ЗА САМОЛИЧНОСТЬ.
’S.........

На обратната (вѫтрѣшната) страна на кори
цата, фотографията на притежателя, подписана 
отъ него, е црикрѣпена посрѣдствомъ една лента 
на която двата края прѣкарани надъ фотогра
фията еж запечатани съ восъкъ и съ официалния 
печатъ, безъ ущьрбъ за други способи които Адми- 
нистрациитѣ могѫтъ, но взаимно съгласие да въ- 
ведатъ.

На крал на фотографията е написана слѣду
ющата декларация:

„Нощенскитѣ Администрации се освобождаватъ 
отъ всѣка отговорносгь въ случай на изгубвание 
настоящата книжка“.

Листа съдьржащъ личнитѣ указания на прите
жателя носи слѣдующитѣ бѣлѣжки:

На пріднята страна:
„Пощенска Администрация въ....................
Книжка за самоличность №....................
Дѣиствующа отъ.....................до....................
Долоподписаний обявявали, че долния нодпнсъ 

и оня върху насрѣіцната фотография е подпи- 
санъ саморжчно отъ г...........(презиме, име, възрасть,
занятие и жилище), за истинностъта иа които 
той е удостовѣрилъ.

Въ удостовѣрениѳ на което, настоящата книжка 
се издаде, за да има сила прѣзъ течението

на три години отъ дата на настоящата декларация.
Въ—...............-на___ ______ 189..........
Подписъ на притежателя....................
Подписъ на чиновника.................... “

На обратната страна:
Описание чертитѣ на притежателя и една прѣ- 

градка за поставяние виза, за дата.
Всѣки листь съ квитанция състои отъ два 

главника (кочани) и отъ двѣ квитанции.
На всѣкий главникъ е написано:
Купонъ №....................на...................189..........

Взехъ 1 (пратка или стой-]
или ють писалище въ.......ед...... < >--------- -

получиха.) [ностьта на записъ^

Подписъ на получателя.......... _.......
Главника и квитанцията сѫ съединени помежду 

си чрѣзъ една (/»риза, носяща думитѣ:
„Всемирний Пощенски Съюзъ Книжка за само

личность“.
Между думитѣ „Съюзъ“ и „Книжка“ е оста

вено едно растояние за потисвание печата на 
издавающето писалище.



Стр. 24. дьржавенъ вѣстиикъ

Вьрху преднята страна на квитанцията е по
ставена слѣдующата бѣлѣжка:

„При предявяванието на тая книжка и срещу 
прѣдаванието тая квитанция, нощенскитѣ писа- і 
лища на условившитѣ се страни сѫ длъжни да • 
прѣдаватъ на притежателя й всѣка пощенска 
пратка, за която има да се оправдава, и да ис- j 
плаща всѣкпи записъ на неговъ адресъ ако йод- і 
писа поставенъ върху главника и квитанцията і 
се признаятъ за еднакви съ предстоящия“.

Бьрху обратната страна на главника е і 
поставено елѣдующето обявление:

„Купонитѣ трѣбва да се отрѣзватъ отъ глав
ника ѳдинъ слѣдъ други, ио реда на страницитѣ. ■ 
Пощенското писалище, което получи послѣдния 
купонъ задържа главника“.

Вьрху обратната страна на квитанцията 
е поставено елѣдующето обявление:

„При предявяванието на тоя купонъ се прѣ- 
даде пощенската пратка №........ или се исплати
пощенския записъ......................происходящъ отъ по
щенското писалище въ....... ........ .._“

Подписъ на получителя___________
Подписъ на пощенския чиновникъ..................
3. — Листоветѣ на книжката редовно нучери- ! 

рани сѫ привьрзани на корицитѣ чрѣзъ една ■ 
ивица (лента) съ народнитѣ краски на страната 
на мѣстопроисхождението и двата крал на тая 
лента се задържате на вѫтрѣшната крайна часть . 
на корицата, съ восъкъ и официялния печатъ. ■

Чл. 3. 1. — Формулитѣ въ книжкитѣ за у до- | 
стовѣрение се съставлявате па язика на страната 
която ги издава.

2. — Слѣдъ крайнпятъ листь съ квитанция се 
поставя едно скратено наставление въспроизве- | 
депо на язика на всѣка отъ нрисъединившитѣ і 
се къмъ договора страни съ цѣль да се даджтъ 
необходимитѣ разяснения на писалищата за ис- і 
пълнениѳто на тоя клоиъ отъ службата.

Чл. 4. 1. — Пощенекитѣ администрации иа 
условившитѣ се страни опрѣдѣлятъ, всѣка за : 
което се отнася до нея, чиновницитѣ, които ще > 
издавате книжкитѣ за самоличностьта.

2. — Тѣ опрѣдѣлятъ тоже всѣко за което се . 
отнася за себе си какви документи сѫ добри за ' 
удостовѣрение самоличностьта на заявитѳлитѣ, ко- 
гато тия послѣднитѣ не сѫ лично познати на 
чиновницитѣ натоварени съ издаванието на книж
китѣ за самоличность.

Чл. 5. I. — Обикновеннитѣ пратки се прѣдаватъ 
на нритѣжателитѣ на книжкитѣ срещу простото 

^едставяние на тия послѣднитѣ.

2. — Праткитѣ доставлеями срещу распЙаЙ1 
квитанции се прѣдаватъ, и исилЦаиЦ ja 
щѳнскитѣ записи ставате, на получатслйтѣ снаб
дени съ книжка, срещу квитанция отрѣзана оть 
книжката и редовно подписана.

3. —Обаче когато прѣдявительп е явики- 
нать въ пощата, не е задължително да д щ 
изисква отъ него да представи книгата си/щ, 
да отрѣзва расписки отъ нея за получванието 
на предмети доставляеми срещу расписка ш 
за получвание стойностьта на записъ.

Чл. 6. Пощенекитѣ пратки и стойностна и 
записи трѣбва да се прѣдаватъ лично на при- 
тежателитѣ на книжкитѣ.

Обаче тѣ могжтъ да се прѣдаватъ и на друго 
лице редовно опълномощено, срещу прѣдявле- 
нието на книжката, ако се касае до обикновени 
пратки и въ другитѣ случаи, срещу ирѣдаванио 
на квитанциитѣ, подписани отъ притѣитем и й- 
рѣзани отъ книжката; нъ писалището на uta- 
назначението има право да не прѣдава на друіъ 
прѣдявитель праткитѣ, и да не искаща смі- 
ностьта на цощенский записъ освѣнъ срещу pat- 
писка редовно мотивирана и дадена отъ тоя ши 
слѣдния.

Чл. 7. Законитѣ или правилницитѣ ѢЪ'(ф 
нитѣ на мѣстоназначението опрѣдѣлятъ пощен 
скитѣ пратки, които се считате за обикноиш 
тъй сѫщо и ония, които мотате да се до» 
вятъ само срещу особенни расписки ш км 
танции.

Чл. 8. 1, —Цѣната на книжката за самолич 
ностьта е 50 стотинки освѣнъ стойностьта наф 
тографията, която трѣбва да се доставя в» ® 
щенското писалище отъ лицето, което поиска та 
кава книжка.

2. — Обаче прѣдоставя се правото на адии- 
страциитѣ, които намѣрятъ недостатъчна тая ді® 
да я въскачатъ до ѳдинъ лѳвъ вай-мното.

3. — Квитанциитѣ прѣдадени на пощенско пи
салище на мѣстоназначението не подлежа« яа п 
каква такса, за емѣтка на притѣжатѳля навнй®®'

Чл. 9. всѣка администрация задьраа М 
суммитѣ, които е получила въ исиълнение яа врИ 

шесгвующия членъ.
Чл. 10. Квитанциитѣ отъ книжкитѣ ® 

личностьта се отрѣзватъ отъ главника една 
диръ друга и като се слѣдва точно ред

страницитѣ.
Чл. 11. 1.

въ сила за три години от

— Книжкитѣ за самоличность» « 
тъ деня въ ио«» «

давате на нритѣжателя.



Брой 62. ДЬГЖАБЕНЪ ВѢСТНИКЪ Стр. 25.

2. — Слѣдъ истичанието на тоя срокъ тѣ мо- ■ 
гжть да се подновяватъ за дата, което подно
вяваме имъ дава новъ срокъ отъ една година.

Чл. 12. Пощенското писалище, което получи 
послѣднята квитанция отъ една книжка за еама- 
лйчность, трѣбва да задържи главника и да изисква 
нритѣжателя, ако заяви, издаванието отъ Адми
нистрацията му, на нова книжка, безъ да изисква 
други удостовѣрения за самоличностьта.

Чл. 13. Пощенекитѣ администрации на усло
вившитѣ се страни се освободяватъ отъ всѣка 
отговорность, щомъ исплащанието на записа или і 
доставянието на пощенската пратка е станало 
срещу квитанция отрѣзана отъ книжката за само
личность и подписана отъ нритѣжателя.

Чл. 14. 1. — Въ случай на изгубвание една 
книжка нритѣжателя трѣбва да увѣдоми за това:

а) На пощенското писалище въ мѣстноетьта 
гдѣто се намира, или на най-близкото пощенско 
писалище;

б) На управлението, което е издало книжката.
Въ всѣкий случай, той остава отговоренъ за 

послѣдствията отъ изгубванието на книжката си.
Чл. 15. Слѣдъ увѣдомлението което му се 

направи казаното пощенско писалище отказва при- 
врѣменно всѣко прѣдавание на пощенска пратка і 
или всѣко исплаіцаниѳ на записъ, което би му | 
се поискало посрѣдствомъ изгубената книжка.

Чл. 16. На Администрацията на мѣстоизда- j 

ванието принадлѣжи да вземе вейчкитѣ нуждни і 
иѣрки за онищожението на изгубената книжка, j 
споредъ свѣдѣнията доставени огъ нритѣжателя.

Чл. 17. Администрациитѣ на условившитѣ се 
страни си съобщаватъ взаимно, посрѣдствомъ Меж
дународното Писалище, списъкътъ на ония отъ 
надлѳжнитѣ си писалища, които сѫ натоварени 
да издаватъ книжки за самоличность.

Чл. 18. Странитѣ въ Съюза, които никакъ 
не сж взелѳ участие въ настоящия договоръ ще 
се допуснатъ да се присъединятъ по тѣхно же
лание и по начина прѳдписанъ отъ членъ 24-й 
отъ Главната Конвенция относително присъеди- , 
пението къмъ Пощенския Всемиренъ Съюзъ.

Чд. 19.1. — Прѣзъ врѣието което истечѳ между ; 
събранията предвидени въ членъ 25 отъ Глав
ната Конвенция всѣка пощенска Администрация 
на една отъ условившитѣ се страни има право 
Да отправя на другитѣ участвующи Админи
страции, чрезъ Мѣждународното Писалище, пред- ■ 
ложения отноеящи се до службата на книжкитѣ 
за самоличность. j

2. — Бсѣко предложение подлежи на процеду
рата опрѣдѣлена въ § 2 на членъ 26 отъ Глав
ната Конвенция.

3. — За да влѣзатъ въ сила тия предложения 
трѣбва да добиятъ, именно:

1) Едногласиѳ ако се касае до прибавянието 
на нови членове до измѣнениѳто опрѣдѣлепията 
въ настоящий членъ и въ членоветѣ 1, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 12, 13, 18 и 20 отъ настоящия до- * 
говоръ;

2) Двѣтѣ трети на гласоветѣ, ако се касае 
до измѣнениѳто на другитѣ членове;

3) Абсолютно вишегласие, ако се касае до 
тълкуванието на онрѣдѣленията въ настоящия.-до
говоръ, освѣнъ въ случай на споръ предвидѳнъ 
въ членъ 23 отъ Главната Конвенция.

4. — Въ пьрвитѣ два случаи приетитѣ рѣшѳния 
се постановяватъ чрѣзъ една дипломатическа де
кларация и въ третий случай, чрѣзъ едно ад
министративно съобщение, споредъ формата ука
зана въ членъ 26-й отъ Главната Конвенция.

5. — Всѣко прието излѣнѳние или рѣшѳние влиза 
въ сила два мѣсеца, най-малко, слѣдъ съобще
нието му.

Чл. 20. 1. — Настоящия договоръ іцѳ влѣзи 
въ сила на 1-й Юлии 1892.

2. — Той ще има сѫіцата трайноеть както и Глав
ната Конвенция, безъ ущьрбъ на правото запа
зено за всѣка Администрация, да се оттегли отъ 
тоя договоръ, посрѣдствомъ едно извѣстие да
дено една година напрѣдъ, отъ Правителството 
и до Правителството на Швейцарската Конфе
дерация.

3. —Настоящия договоръ ще се утвърди кол- 
кото се може по-скоро. Актовѳтѣ за ратифика
цията ще се размѣиятъ въ Биена.

Въ удостовѣрѳние на което, пълномощницитѣ 
на горѣизброенитѣ страни подписаха настоящия 
договоръ въ Виена на 4-й Юлии хилядо и осем- і 
стотинъ и деведесеть и пьрва година.

(Саѣдватъ подписитѣ).

Договоръ
Относително посрѣдничѳството на пощата въ 
абониранието на вѣстницитѣ и периодически 

опис ания.
Сключенъ между Германия, Австро-Унгария, Белгия, Бра
зилия, България, Република Колумбия, Дания, Египетъ, Ре- і 
публика Либерия, Люксенбургъ, Норвегия, Персия, Порту- 1 
галия и Португалскитѣ колОнии, Румѫния, Швеция, Півей- і 

царил, Турция, и Уругвай.

Долоподписанитѣ пълномощници на 
ствата отъ горѣисчисленитѣ страни.

Правит^^



< тр. 20. дьржавенъ въстникъ

Ирѣдъ видъ на чл. 19 отъ Главната Кон
венция, но взаимно съгласие и съ право на ра
тификация. сключиха слѣдующнйть договоръ.

Чл. 1. Пощенската служба за абонирани» на. 
вѣстници и иериодическп списания, между ония 

: отъ ус.ювившптѣ се страни, на които пощенскитѣ 
Администрации се епоразумѣватъ за взаимното 
учреждение на тази служба, се управлява по 

: опрѣдѣленията въ наетояіцийтъ договоръ. 
I : Чл. 2. Пощенскитѣ писалища на всѣка страна 

прпематъ записвания (абонирвавия) отъ цубли- 
‘ ката за вѣетницптѣ и периодическитѣ списания 

обнародвани въ разнитѣ условивши се страни.
Тази служба се простира и за списанията на 

P всѣка друга страна, каквито нѣкои Админи- 
I страции сѫ въ положение да доставятъ, съ за- 
1 ■/ название правото за прилагание опрѣдѣленията 

I въ членъ 16 отъ Главната Конвенция.
Чл. 3. 1. — Цѣната за абонаментътъ се изисква 

> при самото записпание и за цѣлийтъ периодъ на I 
: абонаментътъ.
I 2. — Абонаментитѣ не могѫтъ да се искатъ ос

вѣнъ за иериодитѣ опрѣдѣлени въ официялнитѣ
I списъци.

Чл. 4. Пощенскитѣ Администрации като се 
I ' натоварвай. съ записванията (абонирванията) въ 
I качество на посрѣдници не поематъ никаква от- 

.' говорность относително длъжноститѣ и задълже
нията на издателитѣ.

Тѣ не сѫ задължени да възврыцатъ нищо 
предплатено въ случай на скирание или прѣ- 
кратяиание на нѣкое списание за което абона
мента тече.

Ч.і. 5. Международната служба за абонамен-
■ титѣ се извършва иосрѣдстиомъ разиѣниитѣ писа

лища. които всѣка Администрация има да опрѣ- 
дѣлл.

Чл. 6. 1. — Бсѣка Администрация опрѣдѣля цѣ- 
' нитѣ, по които тя доставя на другитѣ Админи

страции издаваемитѣ въ страната списания и въ
■ даденъ случай изданията отъ какво да е про- 
I исхождение.

: : Bn всѣки случай тѣзи цѣни не могѫтъ въ
1 никой случай да бѫдатъ по високи отъ ония 

опрѣдѣлени за вжгрѣшяитѣ абонати, освѣнъ при- 
‘ бавлението, относителпо до сношенията между не- 

Ї съсѣдни страни, транзитнитѣ права, слѣдуеми се 
на посрѣднитѣ управления.

2. — Транзитнитѣ права се опрѣдѣлятъ пред- 
' варително нацѣ.то, като се вземе за основа раз- 

чѣрътъ на издаванието лрѣсмѣтпатъ съ срѣднята 
1 тяжесть на вѣстницитѣ.

Чл. 7.1. — Пощенската Администрациянастра- 
ната на зіѣстоназначението опрѣдѣля цѣната, която 
трѣбва да заплати абонатътъ като прибавя км 
дѣйствителпата цѣна установена по сила на. пред- 
інествующийтъ членъ 6, такава такса, право 3S 
комисионъ или за доставяние каквито тя намѣри 
за добрѣ да учрѣди, нъ безъ тия плащания да 
прѣвишаватъ ония, които се събиратъ за м- 
трѣшнитѣ и абонаменти. Въ дадеиъ случай тя 
прибавя още гербовото право опрѣдѣмно въ за
коноположението на страната й.

2. — Когато двѣ страни въ сношение йкап 
еднаква монетна система, дѣйствитедата цѣна се 
прѣобрыца отъ управлението на страната на й- 
стоназначението въ монетата на тази страна Ако 
Администрациитѣ се присъединили къмъ дого- 
ворътъ относително пощенскитѣ записи, прѣобрь- 
щанието се извьрпіва споредъ курсътъ прио- 
жимъ за пощенскитѣ записи, освѣнъ ако тѣ не 
сѫ приели нѣкой срѣденъ курсъ за прѣобрыцанй.

Чл. 8. 'Гакситѣ или правата установен и 
сила на предпіествующитѣ членове 6 и 7 не 
изискватъ никакви особни смѣтки между корре- 
спондующитѣ управления.

Чл. 9. При съетавяниѳто на статиститескитѣ 
вѣдомости назначени за опрѣдѣлението на тран-., 
зитнитѣ разноски (членове XXIV и XXV отъ 
правилникътъ за подробноститѣ и редътъ за по
пълнението на 1’лавната Конвенция) доставшті 
вѣстници чрѣзъ пощенски абонамента се притег- 
люватъ заедно съ разнороднитѣ други вѣстници 
и печатни произведения.

Чл. 10. Пощенскитѣ Администрации М за
дължени да даватъ ходъ на всѣко основно за
явление отъ абонатитѣ, безъ никакви разноски 
за тѣхъ, относително укъсняванията ми нѳре- 
довноститѣ въ службата за абонаментитѣ.

Чл. 11. 1. — Смѣткитѣ за доставянитѣ и поис
кани абонаменти се съставятъ тримѣсечно. 
провѣряванието и лриелаііието имъ отъ ДВт 
страни, тия смѣтки се издължаватъ въ метали 

ческата монета на длъжната страна.
2. — За тая цѣль, освѣнъ друго споразргѣние 

между заинтересуванитѣ управления, кога« Дв ’ 
страни въ сношение нѣматъ еднаква мн®т®6 
стена, по-малката длъжния сумма се прѣоорыФ 
въ монетата на ио-голѣиата длъжима сумма, 
гласно членъ 6 отъ договорътъ за зап№
и разликата се издължава по възможно«® 

скоро съ пощенски записъ.
3. — Издаденитѣ за тази цѣль пощенски 

не подлежатъ па никакво право и т м
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да црѣвиіпаватъ максииуиътъ опрѣдѣленъ отъ тоя 
договоръ.

4. — Забавенитѣ такива, иснлащания подлежатъ 
па 5"/о лихва за година, за въ полза на кре
дитираната А дини истрация.

Чл. 12. Постановленията въ настоящийтъ до
говоръ не стѣсняватъ правото на договорившитѣ 
се страни да иоддьржатъ или да сключватъ 
особни договори за подобрѣнието, улеснението 
или опростотворѳниѳто на службата за междуна- 
родиитѣ абонаменти.

Чл. 13. Ония страни отъ Съюзътъ, които не 
cs взели участие на настоящийтъ договоръ, до- 
пускатъ се, по тѣхно искание, да се присъедияятъ 
къмъ него, по начинътъ предписани отъ чл. 24 
на Главната Конвенция относително присъеди
няванията къмъ Всеаирниий Пощенски Съюзъ.

Чл. 14. Пощенскитѣ Администрации на до
говорившитѣ се страни опрѣдѣлятъ видътъ за 
сйткитѣ оказани въ прѳдшествующия членъ 11, 
опрѣдѣлятъ кога трѣбва да се съставятъ и уреж- 
датъ всичкитѣ други иѣрки за редътъ и ііо- 
дробиоститѣ нуждни за обеспечение иепълнението 
на настоящия договоръ.

Чл. 15. Разбира се че въ отсѫтствие на из
рични опрѣдѣления въ настоящийтъ договоръ 
всѣка Администрация е свободна да прилага рас- 
норежданията но този нредметъ ония въ сила 
за вѫтрѣшната й служба.

Чл. 16.1. — Презъ врѣмето, което потече между 
събранията предвидени отъ Главната Конвенция, 
всѣка пощенска Администрация отъ доворившитѣ 
се страни има право да отправя до другитѣ 
участвующи Администрации, чрѣзъ Международ
ното Писалище предложения относително службата 
за абонирание на вѣстницитѣ.

2. — Всѣко предложение подлежи на формал- 
ниститѣ опрѣдѣлени въ § 2 на членъ 26 отъ 
Главната Конвенция.

3. — За да влезатъ въ испълнение предложе
нията трѣбва да сж добили, именно:

1- о. Едногласие ако се касае до прибавлението 
на нови членове или до измѣнението на опрѣ
дѣленията въ настоящий членъ или на членоветѣ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
17 и 18 отъ настоящийтъ договоръ;

2- о. Двѣтѣ третини отъ гласоветѣ, ако се касае 
До измѣнението на членъ 14;

3- о. Абсолютно вишегласие, ако се касае до 
тълкуванието на раснорежданията на настоящий 
договоръ освѣнъ въ случаи на споръ предвиденъ 
въ членъ 23 отъ Главната Конвенция.

■ 4. — Приетитѣ по този начинъ рѣшения се по-
становяватъ въ първитѣ два случая, чрѣзъ една 
дипломатическа декларация, а въ третий случай, 
чрѣзъ едно адиинистративно съобщение по начинътъ 
оказанъ въ членъ 26 отъ Главната Конвенция.

5. — Всѣко прието измѣнение или рѣшение 
влиза въ испълнение два мѣсеца, най-малко, слѣдъ 
съобщението му.

Чл. 17. Настоящий договоръ ще влезе въ 
сила на 1-й Юлии 1892 година. Той ще има 
еднаква трайность съ Главната Конвенция безъ 
ущьрбъ на правото предоставено на всѣка страна 
да се оттегли отъ този договоръ чрѣзъ едно 
предизвѣстие една година напредъ отъ Прави
телството й до Правителството на Швейцарската 
Конфѳрация.

Въ даденъ случай, текуіцитѣ абонаменти трѣбва 
да се доставятъ по условията предвидени въ на- 

; сгоящийтъ договоръ, до иетичанието па срокътъ 
за който сѫ поискани.

Чл. 18. Отъ деньтъ на влизанието въ ие- 
пълнениѳ на настоящия договоръ отмѣняватъ се 
всичкитѣ опрѣдѣления по този предиѳтъ приети 

I поотранно между Правителствата или Админи- 
страциитѣ на договорившитѣ се страни, до колкото 
тѣ не се съгласяватъ съ условията въ този до
говоръ, и това безъ ущьрбъ за заназенитѣ въ 
членъ 12 права. -

Настоящийтъ договоръ ще се ратифицира но 
възможность по-скоро. Актоветѣ но ратификацията 
ще бѫджтъ размѣнени въ Виена.

Въ удостовѣрение на което, пълномощницитѣ 
па горѣизброенитѣ страни подписаха настоящий 

: договоръ въ Виена на четвьрти Юлии, хилядс 
осѳмстотинъ и деветдесети и пьрва година.

(Слѣдватъ подпмс.нтѣ).

Договоръ
относително службата за оъбирание (на тър

говски и други стойности).
Сключен1!, мѣжду Германия, Австро-Унгария, Белгия, Бра 

. вилня, Република Коста-Рика, Егинетъ, Франция, Италия 

. Република Либерия, .Тюксембургъ, Норвегия, Холандия і 
Холандската неточна Индия, Португалия и Португалскит’ 
колонии, Рулжния, Салвадорь, Швейцария, Регепетво Тунис- 

и Турция.

Долоподписанитѣ, пълномощници на Правител 
і отвята на горѣказаннитѣ страни, на основани 

чл. 19 отъ Главната Конвенция, сключихме и 
1 взаимно съгласие и съ право на ратификация 

слѣдующия договоръ:
Чл. 1. Разлѣнението стойности за събирани 

! чрѣзъ пощата между ония отъ условившитѣ е
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страни, на които пощенскитѣ Администрации се 
съглаеятъ да се натоварятъ взаимно съ тая служба, 
се пзвьршна съгласно опрѣдѣленията на настоящия 
еоговоръ.

Чл. 2. 1. — Допущатъ се за събирание стой- 
ностьта на квитанции, фактури, записи на заповѣдь, 
мѣнителници и въобще всички търговски и други 
подобни стойности исплащаеми безъ разноски, и 
на които суммата, на всѣка пратка, не надминува 
1000 лева въ брой или едва сумма равностой
ност въ монетата на всѣка страна. Сносяюіцитѣ 
се пощенски Администрации могѫть, по взаимно 
съгласие, да приематъ и по-голѣмъ максииумъ.

2. — Пощенскитѣ Администрации на условив- 
титѣ се страни иогѫтъ да се натоварятъ и съ 
протестирванието на такива търговски прѳдиети и 
да направятъ по взаимно съгласие, нужднитѣ 
распореждания за тая служба. 1'ѣ могѫтъ тъй 
сѫщо да приематъ за събирание и лихвеннитѣ 
купони, дивиденди (печалбени части) и погасени 
акциии.

Чл. 3. Суммата на стойноститѣ за събирание 
чрѣзъ пощата трѣбва да е показана въ монетата 
на страната натоварена съ еъбираниѳто.

Чл. 4. 1. — Пратката на стойноститѣ за съ
бирание ее испраща подъ видъ на прѣнорѫчено 
писмо, адресовано направо отъ вложителя до 
пощенското писалище, което трѣбва да събере 
суммитѣ.

2. — Сѫщата пратка може да съдьржа нѣколко 
стойности за събирание отъ едно и сѫщо пощенско 
писалище отъ разни длъжници, за въ полза на 
едно и сѫщо лице.

Чл. 5. 1. — Таксата на една пратка испратена 
съобразно съ предшествующия членъ 4-й е сѫ
щата за едно прѣнорѫчено писмо отъ сѫщата 
тяжесть. Тази такса принадлежи исцѣло на по
щенската Администрация на страната на мѣсто- 

, происхождѳнието.
2. — Една расниска за пратката се издава 

даромъ на заинтересувания при подаваниѳто й.
■ Чл. 6. Частично исплащание не се допуща. 

всѣка стоиность трѣбва да се исплаща исцѣло 
и на единъ пѫть, иначе тя се счита за отказана.

Чл. 7. 1. — Пощенската Администрация нато- 
• варена съ събиранието, задьржа отъ суммата на 

всѣка събрана стойность едно право-оть 10 ст. 
или равностойностьта въ монетата на мѣстона-

■ знамената страна.
- 2. — За постѫпленията отъ това право не се
дьржи никаква смѣтка мѣжду заинтересуванитѣ 

ч Администрации. 

і Пл. 8. Въ сношенията, въ които по иасмацвщ 
I се взема едно право за събирание по-гоШо он 

онова опрѣдѣлѳно въ предшествующия членъ м. 
интересуванитѣ Администрации ината правото да 
запазятъ приврѣменно таксата въ дѣйствйе, стига 
само въ тия сѫщитѣ сношения, таксата за ио- 
даваниѳто предвидена въ членъ 5-8 да йц 
ограничена на онрѳдѣлеяото право 2.5 сКййкі 

Чл. 9. 1.— Събраната сумма, слѣдъ като се 
спадне:

а) правото опрѣдѣлено въ членъ 7-8 ми и 
членъ 8-й, спорѳдъ случая;

б) обикновенната такса за пощенски зйий, і
в) ако трѣбва, гербовитѣ марки залѣпеии върху 

стойноститѣ, се прѣобрьща, отъ писалището шй< 
е извършило събиранието въ пощенски заііисъ и 
полза на вложителя. Тоя записъ му се исировоіда 
безъ разноски.

2. — Стойноститѣ които не могли да сѳ събѳрап 
се възврыцатъ освободени отъ такса до ши- 
лиіцето въ което сѫ били подадени и безъ ді 
сѫ натоварени съ какви и да е нрава. Пощен
ската Администрация натоварена съ събиринек 
не е задължена да взема никакви прѳдівйтМв 
мѣрки или накъ за констатирвание отъ ийок 
и да е естество нѳисплащанието. *4

Чл. 10. 1. — Опрѣдѣленията въ договора от
носително размѣнението на пощенски заши « 
приспособляватъ, въ всичко което не противоріи 
на настоящия договоръ, и по пощенскитѣ заіійсв 
издадени на основание црѳдіпествующм чл. М; 
за ликвидирванието на стойноститѣ събрани чрѣзъ 

пощата.
Въ всѣки случай, нѳдоставенитѣ(неисплат®пѣ) 

записи срещу събранитѣ стойности не се заклащан 
обратно, но остава на расположѳнието на Упра
влението на страната, която е испратила ий- 

ноститѣ представени за събирание.
2. — Тѣзи записи се приематъ до иаксииумыъ 

опрѣдѣленъ по сила на пьрвий параграфъ отъ и
Чл. 11. 1. — Освѣнъ въ чрѳзвичаенъ слуш, й 

случай на изгубвание нѣкое прѣнорѫч® 
съдьржаще стойности за събирание, на вложител 

се плаща обезщетение отъ 50 лева но 
опрѣдѣлени въ Главната Конвенция и безъ о » 
представеното право въ окончателнййтъ nP0MSt 
отъ тази Конвенция да иоще да се при 0 

па праткитѣ за събирание.
2. — Въ случай на изгубвание събрани J. < 

Администрацията въ службата на която се 
даде изгубванието е длъжна да заплати и 

иягубенитѣ C.VMMW.
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Чл. 12. Администрациите не взѳматъ вьрху 
си никаква отговорность за окжсняванията въ 
црѣпращанието, било на прѣпорѫчѳнитѣ писма 
съдьржаіци стойности за събирание, било на сѫ- 
щитѣ тия стойности или на записаните за за- 
плащаниѳ.

Чл. 13. Постановленията на настоящия членъ 
не стѣсняватъ правото на условившитѣ се страни, 
да съхраняватъ и да слючватъ особѳнни договори, 
както да съхраняватъ и да установятъ по-огра- 
ничени съюзи, съ цѣль за подобрението на между
народната служба по събиранието.

Чл. 14. Освѣнъ това настоящия договоръ не 
нарушава вжтрѣшното законоположение на усло- 
внвшитѣ се страни въ всичко, което не е пред
видено въ тоя договоръ.

Чл. 15. — Разбира се, че въ отсѫтсвиѳто на 
изрични опрѣдѣления въ настоящия договоръ, 
всѣка Администрация има право да приспособлява 
ония распорѳждания по предмета, които сѫ въ 
сила за вѫтрѣшната й служба.

2. — Въ всѣки случай строго е забранено да 
се взѳматъ, било въ страната на мѣстопроисхожде- 
нието, било въ оная на местоназначението, какви 
и да е други такси или права освѣнъ ония 
предвидени въ настоящия ѣоговоръ.

Чл. 16. Въ извънредни обстоятелства, които 
сѫ отъ естество да оправдаятъ мѣрката, всѣка 
Администрация може да прѣкрати приврѣменно 
службата за събиранието, изобщо или отъ части, 
съ условия да извѣсти за това веднага, при 
нужда и по телеграфа, на заинтересуваната Адми
нистрация или Администрации.

Чл. 17. 1. — Пощенскитѣ Администрации на 
условившитѣ се страни допущатъ службата за 
събирание въ всичкитѣ си писалища, натоварени 
съ службата за международни пощенски записи.

2. — Тѣ опрѣдѣлятъ по взаимно съгласие, начина 
за подаваниѳто и испращанието па стойноститѣ 
за събирание, тъй сѫщо и всичкитѣ други иѣрки 
за подробноетитѣ и реда нуждни за обезпечение 
испълнението на настоящия договоръ.

Чл. 18. Съюзнитѣ Държави, които не са взели 
участие въ настоящия договоръ, допущатъ се да 
се присъединятъ по тѣхно искание. представено 
но начина прѳдписанъ отъ Главната Конвенция 
относително присъединението къмъ Всемирния 
Пощенский Съюзъ.

Чл. 19.. 1. — Прѣзъ врѣмето което се истече 
между събранията предвидени въ Главната Кон
венция, всѣка пощенска Администрация отъ усло

вившитѣ се страни има право да отправя на 
другитѣ участвующи Администрации, посрѣдсгвоиъ 
Международното Писалище, предложения относящи 
се до службата за събирание.

2. —■ Всѣко предложение подлежи на фориал- 
ноститѣ опрѣдѣлени въ § 2 на членъ 26 отъ 
Главната Конвенция.

3. — За да станатъ испълними тия предложения 
трѣбва да добиятъ, именно:

1- о Едномасие, ако се касае до прибавлѳниѳто 
на нови членове или до измѣнение постановле
нията на настоящий членъ и на членовѳтѣ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 
16, 18 и 20 отъ настоящийтъ договоръ;

2- о Двѣ трети отъ гласоветѣ, ако се касае 
до измѣнениѳто на постановленията на чл. 17;

3- о Абсолютното вишегласие, ако се касае до 
тълкуванието на постановленията на настоящий 
договоръ, освѣнъ въ случай на споръ предвиденъ 
въ членъ 23 отъ Главната Конвенция.

4. — Въ пьрвитѣ два случаи, приетитѣ рѣшѳния 
се постановяватъ чрѣзъ една дипломатическа 
декларация, и въ трѳтий случай, чрѣзъ едно 
административо съобщение, спорѳдъ формата пред
видена въ Главната Конвенция.

5. — Всѣко прието измѣнение или рѣіпение 
влиза въ испълнение два мѣсѳца най-малко слѣдъ 
съобщението му.

Чл 20. 1. — Настоящия договоръ ще влезе въ 
сила на 1-й Юлии 1892 година.

2. — Той ще има сѫщата трайность както и 
Главната Конвенция безъ ущьрбъ за правото за
пазено за всѣка страна да се оттегли отъ тоя до
говоръ посрѣдсгвоиъ извѣстие дадено една година 
напредъ отъ Правителството й на Правителството 
на Швейцарската Конфедерация. Прѣзъ тази по- 
слѣдня година, договора ще слѣдва да има своята 
всецѣла и пълна сила, безъ ущьрбъ за ликви- 
диранието и исплаіцанието на смѣткитѣ слѣдъ 
истичанието на казания срокъ.

3. — Отъ деня на турянието въ дѣйствие на
стоящия договоръ, отмѣняватъ се всичкитѣ опрѣ- 
дѣлеяия приети по-напредъ между разнитѣ Пра
вителства или Администрации на условившитѣ се 
страни, до колкото тѣ не сѫ съгласни съ мисъльта 
на настоящия договоръ, безъ всичко това да 
нащьрбява запазенитѣ права въ членъ 13.

4. — Настоящия договоръ ще се ратифицира по 
възможность по-скоро. Актоветѣ за ратификацията 
іце се размѣнятъ въ Виена,
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Въ удоетовѣренпо на което, пълномощниціггѣ 
на горѣказанптѣ страни подписаха настоящия 
досоворъ въ Виена на 4-іі Юлпіі хійядо н оеем- 
гготинъ и девѳтдееѳті. н пьрва година.

(Слѣд»атт> пода неитѣ). 

жѳниѳ иа двѣ или три години праввдспеи 
и общински дѣла, въ качеството имъ направи- 
тѳлственни или общински служители;

София, 2 маргь 1892 ■ година.

Министръ, Ив. Саллабалом.
Гланенъ сокретарь, д-ръ А. Петрол 

Началиикъ на отдѣлѳнието, Т. Ниволом.

Отъ Министерството на Правосъдието.
O K Р Ж Ж Н 0

№ 1768.

До господа прокуроритѣ на окрѫжнитѣ сѫ- 
дилища. За овѣдѣние до г. г. прокуроритѣ на 

аппелативнитѣ сѫдилища,

върховния Кассационенъ Сѫдъ съ онрѣдѣле- 
нието си отъ 3 февр. т. г., което съ окрѫжно 
отъ 20 февр. т. г. подъ .Y« 1410, се съобщи на 
цредсѣдателитѣ и прокуроритѣ при окрѫжнитѣ и 
аппелативнитѣ сѫдилища ѳ признали, че адво
катската практика, която изискват« чл. чл. 5 и 
6 отъ закона за адвокатитѣ за да може да бжде 
едно лице безъ исиитъ адвокатъ, трѣбва да се 
състои въ защищавание по профессия на чужд,и 
дѣла предъ сѫдилищата и че тя неможе да се 
състои и въ защищавание, по служебна обязан- 
ность на правителствения и общински дѣла отъ 
единъ правителствени или общински служитеяь. 
Отъ постѫпалитѣ обаче свѣдеиия въ Министер
ството се вижда, че нѣкои сѫдилища възъ осно
вание на показанитѣ членове отъ закона за адво
катитѣ сѫ признали за адвокати и тѣхни помощ
ници и такива лица, които преди издаванието иа. 
казания законъ но служебна обязаішоеть сѫ за
щищавали предъ сѫдилищата въ продължение на 
двѣ или три години правителствения и общински j 
дѣла въ качеството имъ на правителствения или I 
общински служители.

Предъ видъ на това предлагало иа г. г. про
куроритѣ при окрѫжнитѣ сѫдилища, възъ осно
вание на даденото отъ вьрховния Кассационенъ 
Оѫдъ съ горѣказанното му опрѣдѣление, тълку
вание на чл. чл. 5 и 6 отъ закона за адвока
титѣ да се распорѳдятъ чрѣзъ искания до окрѫж
нитѣ сѫдилища, къмъ които се числятъ повѣрен- 
нитѣ имъ прокурорски надзори, за да се отнеме 
правото на адвокати па тѣзи адвокати и тѣхни 
помощници, които сѫ признати за такива, защото 
преди издаванието на закона сѫ защищавали предъ 
ѫдилищата по служебна обязанность въ продъл-

неоффвдиаленъ дш.
ТЕГ1ЕГРАММИ

на . ..

ДЬРЖАВЕНЪ ВѢСТНИКЪ"

(Agence Balkanique).

Бѣлградъ, 15/25 маргь. Скупщината ирие нри първо 
четение единъ законопроекти за организацията улреивии» 
на срьбскитѣ желѣзници съ нѣкои измѣнения; учреждения 
на едно главно инспекторство се отхвърли. Персореи в 
троиоветѣ и магаивитѣ ще получава цѣла пешия слѣдъ25 
годишна служба.

Австро-Упгарскиіі въ Вѣлградъ иълиомощеп. мНнистрь 
баронъ де Томиель нридруженъ отъ жена си тръгва утріи 

Виена, гдѣто ще се помая иѣколко дни.
ііарижъ, 16,28 мартъ. Полицията е арестувани 

Сеиъ-Дони двама анархисти.
Цари;къ, с. д. Въ депутатската канара г. Енилъ Фврри 

внася предложение да се възложатъ иа държавата щетитѣ, 
причинявани чрѣзъ аттенгатитѣ съ данантъи иска снѣш- 
ность за това своето предложение. Г. Лубе живистръ-ярм- 
сѣдателя, направи уговорки относително предложението і 
протестира противъ извѣсгии инсинуации , и маневри на 
пре.ссата, които отслабнати правителството. Снѣщвостьта и 

отхвърли съ 252 гласа противъ 244.
Г. Дрейфусъ възпаиѣрява да внесе въ каиарата iW 

«копие, съ което да покани правителството да вземе и 
ново само да експлоатира фабриката за динамита.—W 
ппцитѣ па черквитѣ ще бжджгъ поканена да приустано- 
вятъ ироповѣдитѣ чужди иа извършвавието на трѣбвтѣ.— 
Депутатската капара прие безъ разискваиие и съ обявява- 
ние спѣпгность законопроекта, който наказва съ яъргь* 
торитѣ па аттептати противъ недвижимата собствени«« 
посрѣдствомъ взривни вещества, съ прибавочно распр®»' 
дапие исключаеіце ония, които обадятъ автриитѣ в лр_ 

стжплоиието вреди да бжде то извършено.Камарата пристжіи послѣ къмъ разискванието разя* 
допълнителни кредити; докладчикътъ г. Поанкері (репу 
ликанецъ) критикува чрѣзмерностьта на искаиитіовм® 
иото министерство кредити, когато положението никак* 
е вііиюіцо; тов предлага да се ваиалятъ; кредигитѣ и* 
тслпо министерствата—на вктрѣшниті работи,озт1 
ситѣ и за колониитѣ се приеха. Радикалнтѣ ияп Ч1 
видъ па важиостьта на въпроса, да се отложи за Д1' 
зисквапието кредититѣ за военното MHHBCreI)CTBtl'. ' 
Фрейсиие, военния иинистръ, искаъеотложно разии 1 
изоставянието за утрѣ се прогласи съ 280 глава лро*
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Берлинъ, с. д. Въ Диетата графъ Айлевбергский, като 
мотивира отдѣлевието предсѣдателство иа прусското мини
стерство чрѣзъ обязанпостптѣ прѣвиіпаюци силитѣ само па 
единъ человѣкъ, заяви, че понеже разискванието по за
кова за училищата предизвика голѣми аатагонизми въ Дие
тата и въ цѣлата страна, и че понастоящемъ отъ това ие- 
иоже да се очаква добръ резултата, правителството се от
казва отъ по-пататашното разискваяие върху него, като си 
запазва правото въ по-друго врѣме и форма да се повърне 
иа предмета. Въ горната камара канцелярътъ графъ Ка- 
приви направи сжщата декларация. Г-въ Клаистъ-Ретцоу 
изрази живото скърбеше на консерваторитѣ за тази де
кларация.

Берлинъ, с. д. Споредь „Freisinige Zeitung“ г-въ де 
Боттихеръ билъ поднесълъ оставката си, но даесь е поло
жително, че ще остане па поста си.

Атина, 16/28 мартъ. Министерския съвѣтъ се е за- 
вииалъ напослѣдне съ въпроса, като какви мѣрки да вземе 
противъ „Проиа“, личеиъ вѣстяикъ на г-нъ Делиани, по 
причина на анти-династическото му поведение.

Берлинъ, с. д. Между парлаиеитарвитѣ прагове се 
разнесе днесь, че мивистръ Боттихеръ іцялъ да се оттегли 
отъ постоветѣ си и вѫтрѣшвата служба иа империята и 
дѣлъ да вземе върховното предсѣдателство на Хессенъ-На- 
саусската область. Г-нъ Боттихеръ бѣ приета вчера отъ 
Императора. Г. д-ръ Микелъ, министръ на фининситѣ, 
щѣлъ да бжде назначени за подпредсѣдагель на министер
ството. Г. де Хаидевъ-Кадовъ щѣлъ да подаде оставка и 
предсѣдательтъ на съвѣта щѣлъ да вземе портфейла на 
земледѣлието.

Парижъ, с. д. Разнитѣ вѣстници исказватъ безпокое- 
нияга на населението но случай експлозиитѣ и констати
рате, че положението е твьрдѣ-сериозно ; много по между 
тѣхъ осжадатъ правителството, че му недоставала енергия.

Буре».
Виена, 16/28 мартъ в.

Български заемъ........................................................100.50
Кредите............................................................... 309.87
Австрийска златна рента.................................. 110.70
Унгарска златна рента........................................107.70
Дукатъ.......................................... ..... 5.60—5.58
Наполеонъ .......................................................... 9-42
20 Маркова монета .......................................... 11.60
Лира Турска................................................................10.66
Русска книжна рубля ..................................... 1.1962
Лира Стерлина..........................................................11.85
Сребро.................................................................... 1-00
Камбио за Парижъ...............................................47.15

» „ Берлинъ............................................... 58.10
„ „ Лондонъ.............................................118.75

Тържище.
Виена, 16/28 мартъ в.

Пшеница.......................................................................10.04
Царевица..........................................................................5.57
Захарь............................................................................16.65

Отъ Българската Народна Банка.

на. Българската Народна Банка на 29 февруарий 1802 г.

A K Т И В Ъ
і Капиталъ певнесенъ ............................................. 30.891 34
і Наличность въ кассата........................................ 4,459.144 69
іСконтирани полици и записи ......................... 4,166.992 53
■ Заеми срещу залогъ............................................. 458.567 12
; Заеми срещу ипотека............................................. 12,139.256 90
Заеми па земледѣлчески касси......................... 2,717.631 11.

: Заеми на окрѫжия и общини......................... 6,138.009 58;
; Текущи смѣтки лихвения................................... — --- :
: Тек. смѣтки безлих. банката и клоновегѣ . 2,377.812 63
і Тек. смѣтки безлих. държавно съкровище . — -
, Тек. смѣтки безлих. частни лица и учрежд. —

Специални текущи смѣтки.............................. 3,342.684 21
: Депозити....................................................................... 1,704.353 20.
і Удостовѣрения срещу цѣнни книжя и записи 4,702.883 03
: Прѣводи и акредитивни........................................ —
Разлика отъ курса на ииотекарни облигации 36О.000 —

1 Движими и недвижими имоти......................... 398.259 49:
' Общи разноски............................................................ 76.550 28
і Разни................................................................................ 295.194 62

Всички . . 43,374231 03

Гі А С С И В 'Ь
■ Капиталъ основенъ .................................................. 10,000.000
! Капиталъ запасенъ . ............................................. 1,864.495
: Банкноти въ обраіцение......................................... 540.880
і Ииотекарни облигации, издадени на основа- —

ние закона отъ 30 юний 1886 год. . . . 3,636.000
Чужди полици за инкассо................................... 444.406 36

! Текущи смѣтки лихвенни................................... 924.248 80
Тек. смѣтки безлих. банката и клоноветѣ . —

* Тек. смѣтки безлих. държавно съкровище . 1,148.326 07
: Тек. смѣтки безлих. частни лица и учрежд. 84.197 70'
, Влогове лихвенни срочни.................................... 14,939.934 ЗЗі
; Влогове лихвенни безсрочни.............................. 498.765 09

73:Влогове безлихвенни за гаранции .... 5.621.545
! Прѣводи и акредитивни ........................................ 1,325.852 26.
і Депозанти...................................................................... 1,704.353 20
• ЛЙХВИ и коммисиони............................................. 641.225 59:
1 Печалби и загуби .................................................. —
I Разни................................................................................ — —1

Всичко . . 43,374.231 оз'

ВѣДОМОСТЬ
за постѫпленията отъ недоборитѣ и текущиті 
прѣки данъци прѣзъ седмицата отъ 1 до 8 мартч 

1892 година.

Събрано 
отъ 

Minim um’a

S
са S
2 ' 2

Събрано 
прѣзъ сед

мицата

Буда-Пеща, с. ц.
...............................9.91
............................... 5.81

.......................... 5.21

1,047.502 388.766 - і 658.736

сь

472.673

на нрѣкигѣ данъци,

— ! 83.907
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Обща отчетна вѣдомость
за дѣятелностьта на аппелативнитѣ сждиліпца прѣзъ 1891 година

£

наименование 

на аппелативнитѣ 

сѫдилища

Числото 
наостаналитѣ 

несвършени 
дѣла отъ 1890 

година

Числото 
на ностѫии- 
литѣ дѣла 

прѣзъ 1891 г.

Числото 
иа свьршени- 
тѣ чрѣзъ по
мирение дѣла

Числото 
на прѣкрате- 

нитѣ дѣла
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₽ 1 кä 1

1 Софийско .... 238 і 225 463 156 184 340 215 313 528 19 8 27 12 9 21 292 113 69 182

2 Руссѳнско .... 295 1 386 681 205 290 495 176 387 563 9 3 12 6 15 21 247 309 271 5801

:3 Пловдивско . . . 222 32 254 180 167 347 159 168 327 19 3 і 22 15 5 20 176 209 23 232

Всичко . . 755 643 1398 541 641 1182 550 868 1418 47 14 ■' 61 33 29 62 715 631 363 994

Забѣлѣжки. 1. Отъ това число се спадатъ 35 граждански и 10 углавни частни производства, които по 
рано погрѣшно били смѣсени сь гражданскитѣ и углавнитѣ дѣла. 2. Bi. Софийския аіпгелативенъ сждъ с& постѫпилн 
и двѣ аппелационни жалби.

Началникъ на отдѣлението Д. йкономовъ.

Бюлетини за врѣмето.
Издава централната метеорологическа станция въ София.

(За 7 част>т-ь зарань).

Дата и иѣсто
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Вчера
пла

макси
мална

га 9 сл.
а.нѣ

ми ки
малия

18 Мартъ 1892 е. 

. София ..................... 711,5«) 9,3 I,7 23 7 ССИ 1 84 Покрито - 7

17 мартъ 1892 г.

1 Виена .......................... 753,2 7,1 20 6 Тихо Ясно
_ -

■ Пеща.......................... 755,8 10,7 1,1 20 9 1011 1 73 Полуоблачно —
Букурещъ .... 760,0 12,2 — 22 6 Тихо — Полуоблачно

■ Дариградъ.... 763,2 11,7 — 17 7 ЮЗ 0 77 Ясно
; Атина.......................... 763,1 11Д — 19 10 Тихо Покрито 4
! София.......................... 762,0 7,4 7,0 22 5 Тихо 88 Ясно. — Слаба омара.
’ Пловдивъ .... — __ —
1 Габрово ..................... — — — __ __ __ — - •
Варна.......................... — — — — — — — — і

___________
*) Редуцирано само на 0°. — 2) Събракъ прѣзъ денонощието отъ 7 до 7 часа сутрияь.


