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Търговията на l u u i t m t страни презъ
1939 год. въ връзка п стрвмвжвтЪ на
Системата, по която се води до сега
настоящата война, се изразява въ една
взаимна борба за възпрепятствуване доВОЗИГБ отъ и

за

чужбина,

съ

крайна

цель — окончателно спиране на външ
ната търговия на неприятелските дър
жави. Тази борба се изрази въ мЪрки,
които обхванаха постепенно и сточния
трафикъ на неутралнитв държави.
Макаръ и външата търговия на ОТДЕЛ
НИТЕ държави да се развива подъ влия
нието на тази нова политико-стопанска
обстановка едва отъ 1 септемврий 1939
година насамъ, търговските баланси за
изтеклата година на повечето отъ твхъ
не оставатъ неповлияни отъ нея. МвркигЬ, които се взеха, както отъ страна
на воюващигБ страни, така и отъ страна
на неутралнитв държави, които въ това
отношение се ржководятъ отъ необходимостьта да подсигурятъ нуждигв на собственитв си пазари, требваше неминуемо
да дадатъ отражение въ тази область.
Но, поради различнитв географски усло
вия, въ които еж поставени отделните
държави по отношение на ТЕЗИ мерки,
отраженията не еж еднакви за ОТДЕЛНИТЕ
национални стопанства. Докато стопан
ствата на северните и западни неутрални
европейски държави пострадаха твърде
много, сега за сега, поне доколкото се
отнася до външната имъ търговия, югоисточнитБ и балтийските държави отбе
лязаха, общо взето, даже едно подобрение.
Нашата задача се ограничава въ из
следване търговията на балканските
страни, и то главно въ следните две
направления: 1) доколко новата политикоекономическа обстановка, създадена отъ
1 септемврий насамъ, се е отразила

върху търговските имъ баланси за 1939
година и 2) предвицъ на това, че бор
бата се води между двата воюващи ла
гера, доколко въ състава на външната
търговия на балканскитЪ страни еж ста
нали размъствания въ полза на единия
или другия лагеръ.'
Като уводъ къмъ така поставената за
дача, ние ще си послужимъ съ следнитв
общи данни за външната търговия на
балканскитЪ държави:

Външна търговия
въ милиони отъ валутата на съответната страна
В н о с ъ Износъ
Салда
Държави
1938 1939 1938 1939 1938 1939
България
4934 5197 5578 6065 + 644 + 868
Югославия 4976 4757 5047 5521 + 72 + 764
Ромъния
18043 22890 21699 26809 +3656 +3919
Гърция
14761 12376 10149 9200 —4618 —3076
Турция*)
138 113 127 116 — 11 + з

*) За 11-тЬхъ месеца на годината.
Яко спремъ вниманието си на салдата
отъ търговските баланси на балканските
страни, ние ще констатираме едно по
всеместно подобрение, което се изразява
или въ увеличение на активните имъ
салда, какъвто е случая съ България,
Югославия и Ромъния, било въ намаление
на пасивнитв имъ салда, какъвто е слу
чая съ Гърция, или най-после въ пре
връщане на пасивното имъ салдо въ ак
тивно, какъвто е случая съ Турция, счи
тано, обаче, за 11-ГБХЪ месеца на 1939 г.
Верна картина получаваме, ако раз
гледаме абсолютните цифри на вносната
и износна търговия на ГБЗИ страни:
България;
Въпреки безспорното влияние на ло
шата реколта на 1938 г. върху външната
търговия на България презъ първитв че
тири месеца на 1939 г., което се изрази
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въ много чувствително намаление на
вносната ни и износна търговия презъ
този периодъ време, окончателнитв ре
зултати отъ 1939 г. еж твърде благопри
ятни, Както вносната, така и износната
търговия на страната ни, показватъ по
добрение и по количество, и по стойность. Тези подобрения се изразяватъ въ
следните цифри: докато презъ 1938 г.
износътъ ни възлиза на 500,039 тона за
5,578 милиона лева, презъ 1939 г. еж би
ли изнесени 543,897 тона, на обща стойность 6,065 милиона лева, или зареги
стрирано е едно увеличение съ 8.77%
по количество и съ 8.72% по стойность.
Вносьть, отъ своя страна, се е увеличилъ
отъ 382,364 тона на 389,375 тона, или съ
1.83°/о, и отъ 4,934 милиона лв. на 5.197
милиона лв., или съ 532°/о. При това раз
витие на вноса и износа на страната ни,
активното салдо на търговския ни балансъ е нарастнало отъ 644 на 868 ми
лиона лева.
Презъ 1938 година Германия, Англия
и Франция еж участвували въ износната
ни търговия съ 65.1 °/о, а въ вносната —
с ъ 62.7%. Презъ 1939 г. участието на
ТЕЗИ държави въ външната търговия на
страната ни се увеличава както следва:
въ износа—отъ 65,1 на 71.7°/о, а въ вноса—
отъ 62.7 на 69.4%.*
Това увеличение, обаче, не се отразява
еднакво въ търговията ни съ ТЕЗИ стра
ни. Това се вижда отъ следната таблица:

износъ
Държави

1938 г. 1939г.

вносъ
03
S
е:
т
СЗ

03

1938 г. 1939 г.

S

чп

сз

р.

Германия
Англия
Франция

о,
в ъ мили они л е в а
3284 4110 +826!
1 2563 3403 +820
267
188 —791
348
143 —205
83
53 —30
182
62 —120

Горната таблица ни открива както далечъ преобладаващото участие на Гер
мания въ външната търговия на Бълга
рия изобщо, така и обстоятелството, че
тя (Германия) не само е погълнала уве
личението на външната ни търговия
презъ 1939 г. въ сравнение съ 1938 г.,
но нвщо повече—е засилила своето уча
стие и за сметка на останалитв две дър
жави. Защото, докато Германия е увели
чила участието си въ външната ни тър
говия съ 826 милиона лв. въ износа и
съ 840 милиона лева въ вноса, Янглия и
Франция, въпрЪки сравнително много
по-малкото имъ участие въ нашата вън

шна търговия, еж показали намаление
както въ износа, така и въ вноса. Найголвмо намаление е показала Англия—
съ 79 милиона въ износа и 205 милиона
лева въ вноса, а следъ нея Франция —
съ 30 милиона лв. въ износа и съ 120 ми
лиона лева въ вноса.
Югославия:
Както вид-Бхме,търговскиятъ балансъ на
Югославия за 1939 година приключва съ
едно активно салдо, 10 пжти по-големо
отъ това, зарегистрирано презъ 1938 год.
Това благоприятно развитие на югослав
ската външна търговия се обяснява: 1)
съ обстоятелството, че износната търго
вия на страната показва единъ приръстъ
отъ близо половинъ милионъ динари по
стойность, или съ 9.39%, и то въпръки
количественото му намаление съ 6.43%;
2) че въ сравнение съ 1938 година, вно
сьть е намалЪлъ съ 11.30% по количе
ство и съ 4 3 8 % по стойность. Но, кол
кото и благоприятно да еж въздейству
вали ТЕЗИ два фактора за оформяването
на търговския балансъ на страната, все
пакъ количественото намаление на вноса,
и особено на износа, си остава единъ
признакъ на влошаване, чието влияние
върху търговския балансъ на страната е
било превъзмогнато благодарение на
значителното повишаване на цените на
ИЗНОСНИТЕ артикули на Югославия.
Както и по-рано, така и презъ 1939 г.,
Германия държи първо место, ангажирвайки 48-01% отъ износа и 36.08% отъ
вноса. Въ сравнение съ предшествува
щата година, югославскиятъ износъ за
Германия се е намалилъ съ 51 милиона
динара. Вносътъ отъ Германия, напротивъ, се е увеличилъ съ 650 мил. динара.
Пасивното салдо на югославската вън
шна търговия съ Германия, по всичко из
глежда, е било изравнено съ значителното
й активно салдо съ Чехословашкия протекторатъ и Моравия. При наличностьта
на едно удвояване, югославскиятъ износъ
за тази страна се установява на 710 ми
лиона динари, а вносътъ, следъ едно
чувствително намаление отъ 210 милиона,
се задържа на 310 милиона динари. При
това положение, търговскиятъ балансъ
на Югославия съ Чешословашкия протекторатъ и Моравия се установява на
463 милиона динари активно салдо.
При едно значително намаление въ
сравнение съ предшествуващата година,
югославскиятъ износъ за Велико-Братания се установява на 368 милиона ди-
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нари, или 7.57% отъ цЪлия износъ, а
вносътъ — на 242 милиона динари, или

общи цифри, които все пакъ ще ни дадатъ възможность да направимъ интере
суващите ни общи изводи.
Макаръ и търговскиятъ балансъ на
Гърция за 1939 г. да приключва съ.едно
по-благоприятно салдо въ сравнение съ
предшествуващата 1938 г., отбелязвайки
3076 милиона драхми пасивно салдо за

4.80% отъ Ц-БЛИЯ вносъ.

Обратно на Велико-Британия, участие
то на Франция въ югославския износъ се
е почти удвоило, но поради незначител
ната цифра на 1938 п, презъ 1939 г. той
се установява едва на 140 милиона ди
нари. Требва да се отбележи, обаче, .че
францускиятъ вносъ въ Югославия е намалелъ съ значителната цифра 141 ми
лиона динари.
Въ заключение може да се каже, че
при едно задоволително развитие на
югославската външна търговия презъ
1939 г., Германия, заедно съ Чехословашкиятъ протекторатъ и Моравия, подобряватъ, или най-малко запазватъ твърди
старигв си позиции, докато Англия и
Франция показватъ една колебливость,
изразена въ несъразмерни увеличения и
намаления ту въ износа, ту въ вноса.

1939 г., ВМ-БСТО 4618 милиона за 1938 г.,

абсолютнит-fe цифри за вносната и износ
ната търговия сочатъ на едно влошаване.
Последното се изразява въ намаление
общата сума на износа отъ 10149 ми
лиона драхми презъ 1938 г., на 9200 ми
лиона презъ 1939 год., и въ намаление
общата сума на вноса отъ 14761 на
12376 милиона драхми.

Турция:
Относно външната търговия на Турция
презъ 1939 г., ние разполагаме само съ
общи данни за първигв 11 месеца на
годината. И тукъ требва да се отбележи,
че подобрението на салдото по търгов
ския балансъ на Турция, считано все за
единадесеть месеца на годината, не може
да се третира като положителенъ признакъ за едно общо подобрение на из
носната търговия на страната. Напротивъ,
абсолютните цифри на вноса и износа
сочатъ на едно все пакъ чувствително
намаление, което се изразява въ следНИТБ цифри: въ сравнение съ първигв
11 месеца на 1938 год., презъ сжщото
време на 1939 г. износътъ на Турция се
е намалилъ отъ 127 на 116 милиона
лири, или съ П милиона лири, а вносътъ
— отъ 138 на 113 милиона лири, или съ
25 милиона лири.
Въпреки че въ момента не разпола
гаме съ данни, съ които да можемъ да
обосновемъ причинигв за този упадъкъ
на турската външна търговия, съ положителность може да се приеме, че въ
случаятъ играе роля преди всичко пре
кратяването на клиринговата спогодба
съ Германия, която е държала въ ржцетв си 42.92% отъ износа на Турция
презъ 1938 г. и 46.99% отъ вноса. Много
естествено, че разстройването на тър
говските отношения съ този гол"вмъ
контрагентъ на Турция не можеше да не
се отрази върху цифритЬ на външната й
търговия.

Ромъния:
Общитв цифри на ромънската външна
търговия сочатъ сжщо така на едно за
доволително развитие. Отъ 21,699 ми
лиона леи презъ 1938 п, презъ 1939 г.
износътъ нараства на 26,809 милиона леи.
Вносътъ, отъ своя страна, нараства отъ
18,043 на 22,890 милиона леи. При това
положение на по-значително увеличение
на износа въ сравнение съ вноса, активвното салдо на търговския балансъ на
Ромъния се е увеличило отъ 3,656 на
3,919 милиона леи.
Въ външната търговия на Ромъния съ
воюващите страни еж станали следнигЬ
изменения: Германия, която презъ 1938
година ангажирваше 52.96% отъ внос
ната й търговия, презъ 1939 година по
качва този процентъ—считано заедно съ
протектората и бивша Полша—на 59%;
при СЖЩИГБ условия, ромънскиятъ износъ
за Германия се повишава отъ 3 7 % на
41.61%. Участието на Велико-Британия
въ вносната търговия на Ромъния се на
малява отъ 8.48% на 5.86%; сжщата, оба
че, увеличава делътъ си въ износната й
търговия отъ 1 1 % на 14.06%. Тъкмо
обратно на Велико-Британия, Франция
увеличава, макаръ и съвсемъ незначи
телно, участието си въ вносната търго
вия на Ромъния отъ 8 % на 8.19%, а на
малява Д-БЛЪТЪ си въ износната й тър
говия отъ 4.64% на 3.41%.
Гърция;
По липса на по-подробни данни, ние
ще се задоволимъ да цитираме само по

Следъ този кратъкъ прегледъ на външ
ната търговия на балканските страни, ние
можемъ да направимъ общия изводъ, че
31
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стопанската блокада, провеждана съ та
кава строгость отъ страна на воюващите
лагери, не е могла да даде по-сериозни
отражения нито върху общитв цифри на
външната имъ търговия, нито върху
структурата на последната. Напротивъ,
нъкои отъ балканските страни, на първо
мйсто Ромъния, а следъ нея и България,
не само еж подобрили търговските си
баланси, но и еж увеличили външния си
стокообменъ. Югославия държи ервдно
место, като на увеличенъ износъ по стойность показва количествено намаление
с ъ 9.39%, намаленъ вносъ съ 11.30% по
количество и съ 4.38% по стойность, но
затова пъкъ повече отъ удесеторено ак
тивно салдо на търговския си балансъ.
Следватъ Гърция и Турция, които отбелязватъедно намаление на общите цифри
на вносната си и износна търговия.
Условията, които еж позволили разви
тието на външната търговия на балкан
ските държави въ една сравнително голема независимость отъ провежданата
отъ воюващите страни стопанска блокада,
могатъ да се резюмиратъ въ следното:
1) че повечето отъ балканските страни
принадлежатъ къмъ Дунавския басеинъ
и имаха възможность да използватъ за
целитв на външната си търговия, насо
чена къмъ ТЕХНИЯ най-големъ контрагентъ — Германия, незастрашенитЬ още
пжтища по сухо и по Дунава; 2) че гер
манското народно стопанство, въпр-Ьки
военното положение на страната, успЪ да
задържи обема на търговията си съ ТЕЗИ
страни.
Това изгодно за Германия състояние
на балканската търговия наложи на
съюзницитв Янглия и Франция да вземать по-енергични мерки за изземването
на тая търговия съ Германия. За тая
цель б е основано специалното Англий
ско търговско дружество за развиването
на английската търговия съ балканските
страни.
Какви ще бждатъ резултатите, никой
не би могьлъ да предвиди. СмЪтайки,
обаче, този въпросъ свързанъ съ нашата
тема,' ние бихме се опитали да изтъкнемъ, доколко се откриватъ стопански
възможности за успешното провеждане
на тази акция на съюзницитв.
Балканските страни, съ изключение на
Турция, която се третира като обвързана
съ СЪЮЗНИЦИТЕ, еж неутрални и държатъ
на своя неутралитетъ. Следователно, тъ
не могатъ да иматъ никакви съображе
ния противъ разрастването на търговията
имъ съ Янглия и Франция. Но, държейки

сметка за едно здраво и нормално раз
витие на външната си търговия, ТЕ едва
ли биха били склонни на едно пълно иззем
ване на търговията имъ съ Германия.
Едно такова развитие на нъщата веро
ятно ще бжде посрещнато съ съзнание
то, че не ще допринесе нищо за рацио
нализирането на външната имъ търго
вия; освенъ това, че едно такова пре
хвърляне на търговията имъ отъ едни
ржце въ други, доколкото то е продик
тувано отъ временни съображения и не
почива на една солидна стопанска осно
ва, ще бжде придружено съ двукратни
смущения на стопанствата имъ. Известни
еж неудобствата отъ едно резко скжсване съ единъ пазаръ и бързото преми
наване къмъ другъ. Я при едно времен
но преминаване на една значителна
часть отъ външната търговия на една
страна отъ едни ржце въ други, този моменть ще се изживъе два пжти отъ съответнитъ стопанства.
Върно е, че при наличностьта на пред
ложения отъ страна на Янглия и Фран
ция, които еж насочени едновременно и
къмъ закупуване на експортните изли
шъци и къмъ доставката въ замена на
необходимитв за съответната страна су
рови материали и индустриални произ
ведения, шансовете за успехъ се увеличаватъ. Въпросъ е, обаче, дали ще се
действува по този начинъ, или ще се
разчита на изключителни съображения.
Колкото първото развитие на въпроса е
желателно въ днешната политическа и
стопанска обстановка, толкова по- неже
лателно за стопанствата на балканските
държави ще бжде, ако съюзницитЪ възприематъ единъ изключителенъ пжть за
разрешаването на тази задача.

Ш Варненска международна изложба
IX-та Варненска международна излож
ба ще се изнесе отъ 17 августъ до 6
септемврий 1940 год. подъ мотото: „Но
вите в ъ з м о ж н о с т и з а с т о к о о б м е н а
с ъ балканските държави."
Интересътъ къмъ този мостренъ пазаръ
е много голъмъ както въ страната ни,
така сжщо и въ чужбина. Неколко чуж
ди държави, между които С С С Р . , Гер
мания, Гърция и др., еж дали вече съ
гласието си за участие въ предстоящата
манифестация на Варненската междуна
родна изложба. Значителенъ брой маст
ни предприятия ангажирватъ още отъ
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сега места за участие. При това, Експортниятъинститутъ, Храноизноса, Мини „Перникъ" и Б. з. к. банка, както и Б. д. ж.,
ще участвуватъ въ големъ масщабъ и
ще заемать целата изложбена палата.
Благодарение на новопостроените си
модерни изложбени палати, единствени
по рода си въ България, на непрестан
ното усъвършенствуване на нейните служ
би, както и на завидния уогвхъ, реализиранъ до сега, Варненската междуна
родна изложба ще проведе и IX-та си
манифестация по най-блестящъ начинъ.
Записването на изложители се засилва
всеки день.
Както въ миналото, местата се отпущатъ срещу минималенъ наемъ, безъ
всякакви други такси за вода, електри
чество и пр.
Превозътъ на СТОКИТЕ, предназначени
за изложбата, се извършва съ намаление
въ България и въ чужбина. Сжщитв сто
ки се ползуватъ съ безплатенъ превозъ
по българскитв параходи. Мострите, произходящи отъ чужбина, се ползуватъ съ
безмитенъ вносъ и се освобождаватъ отъ
всекакви такси и гербъ. Въ случай, оба
че, че тв останатъ въ страната, съответ
ното мито се заплаща. Уреждането на
сделкитв съ чуждестранните фирми се
извършва съгласно девизните наредби
на Българската народна банка.
Варненската търговско-индустриална
камара горещо препоржчва на всички
търговци, индустриалци и занаятчии отъ
района си да взематъ участие въ 1Х-та
Варненска международна изложба и ги
поканва да подготвятъ още отъ сега мострить- си, имайки предвидъ ползата, коя
то ще извлекатъ за производството си
съ участието въ тази стопанска манифе
стация.
Ще спеститв време и пари и ще при
добиете големо преимущество надъ кон
куренцията Ви, ако участвувате въ Вар
ненската международна изложба.

ра, еж положени и твърдитв основи за
взаимно стопанско сътрудничество.
Ние препоржчваме на нашите стопан
ски сръди Люблянския панаиръ, който
ще се състои отъ 1 до 10 юний т. г. Тамъ
тв ще могагь да покажатъ на словен
ците всичко, което би могло да допри
несе за едно по-тъсно сътрудничество.
Българската изложба, която бе уредена
миналото лето на Белградския панаиръ,
би могла да се принесе отначало въ
Любляна, а следъ това и въ други места.

ИНФОРМЯЦИОНЕНЪ ОТД-ЕЛЪ
Външни пазари
. Англия
Запитвания за шперплатъ отъ Бъл
гария. При Българската царска легация
— търговски съветникъ еж постжпили
питания за доставка на шперплатъ, изработенъ по сухия, даже и по водния
начинъ, както и за другь дървенъ материалъ. Въ връзка съ това, Легацията
поканва заинтересованите да изпратятъ
съответни търговски мостри и специфи
кации, съ означение на разполагаемите
за износъ количества отъ следните ви
дове: буковъ шперплатъ, букови трупе,
дъски варени или неварени, ясенови
трупе и дъски, тополовъ материалъ —
трупе, дъски, шперплатъ; церовъ мате
риалъ — трупе и дъски за строежи подъ
вода; джбови и букови фризове и пар
кетини.
Гърция
Разрешава се вноса на млечно
брашно. Съ решение № 9339 отъ 23. I.
1940 г., Министърътъ на Народното сто
панство е разрешилъ вноса въ Гърция
на МЛБЧНО брашно (митн. статия З3)
срещу разрешителни отъ комисията по
пасивнитв салда при Гръцката банка.
Ще се издаватъ разрешителни само за
количества, равни на половината отъ
ТЕЗИ, внесени презъ 1938—1939 г.
Разрешава се вноса на конопъ,
юта и зебло. Съ решение № 7962
отъ 20. I. 1939 г., Министърътъ на на
родното стопанство е разрешилъ вносъ
на горнигв артикули въ размъръ на
16,500,000 драхми. Разрешителитв ще
бждатъ разпределени между вносителите

Люблншиятъ мещунпроденъ
мостренъ панпнръ
Любляна е позната на българитв. Тя е
хубавъ и чистъ градъ, културенъ и сто
пански центъръ на словенците, третиятъ
народъ въ Кралство Югославия. Сърдеч
ни и братски отношения ни свързватъ
съ словенците. Сега, съ основаването на
Българо-югославянската стопанска кама
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Съюзи на износителите въ Гър
ция. Съ законъ № 1960/1939 г. се даде
изключителното право на Министра на
народното стопанство, да създава съюзи
на вносителите отъ даденъ браншъ, или
такива на вносители отъ близки или
сродни браншове, на които се дава из
ключителното право за вносъ на съот
ветните артикули. Цельта на ТЕЗИ съюзи
е, чрезъ координираните имъ действия
да се преодолеятъ мжчнотиитв, създаде
ни следъ започването на войната. По
такъвъ начинъ еж се създали съюзи за
вносъ на захарь, кафе, варива, оризъ и
горивни материали. Членове на тези
съюзи еж самитв търговци вносители,
упражнявали вноса на съответните арти
кули презъ 1937 — 1938 г. Търговскиятъ
съветникъ на Експортния институтъ
съобщава, че така образуваните съюзи
еж отпочнали своята дейностъ и въ крат
кото време на своето сжществуване еж
дали положителни резултати.

отъ комисията за пасивните салда при
Гръцка банка.
Разрешение за вносъ на сурови
кожи и джбилни екстракти. Съ ре
шение № 13841 отъ 3. II. т. г., Министърътъ на народното стопанство е разрешилъ вносъ на сурови кожи отъ едъръ
и дребенъ рогатъ добитъкъ, на обща
стойность 65 милиона драхми, сифъ гръц
ко пристанище, и вносъ на джбилни ек
стракти, съ изключение на такива отъ
растителенъ произходъ, на обща стой
ность 8 милиона драхми. Разрешените
количества ще се разпредъчпятъ между
вносителите отъ комисията за пасивнитв
салда при Гръцка банка. На търговцитввносители ще се разрешатъ контингенти
въ размЪръ на Ve отъ количествата, вне
сени отъ твхъ презъ 1938 г.
Износътъ на долоизброените ар
тикули ще се допуска само съ спе
циални министерски постановления:
зеленчуци, лимони, тютюнево семе, мас
лини за пресоване, бойни припаси и
оржжия, избухливи вещества, военни еки
пировки, сждове за вода, казани за вой
нишка чорба, военни материали озобщо,
фуражи и кюспета за добитъкъ, семена
и индустриални масла, дървени или ме
тални ИЗДЕЛИЯ, машини и скъпоценни
камъни.

Египетъ
Новъ амбалажъ за лука, предназначенъ за износъ. Съгласно единъ
декретъ на Министерството на земеде
лието, лукътъ, предназначенъ за износъ,
требва да се поставя въ чисти, неупо
требявани ютени торби, като въ вевка
торба се поставя само единъ соргь лукъ.
Досегашното съдържание 50 кгр. на
торба, сега се изменя на 25 кгр. Освенъ
това, въвежда се и новъ амбалажъ —
дървени каси отъ сухъ, новъ дървенъ
материалъ, съ съдържание 50 кгр. ВЪНШ
НИТЕ размЪри на ТЕЗИ каси еж опреде
лени както следва: дължина 795 см.; ши
рочина 41.3 см. и височина 323 см.

Увеличенъ е курса на металиче
ската драхма, считано въ книжни драх
ми, както следва:
Отъ 36 на 40 драхми—за консервира
ни меса, разни видове европейски сире
на, хайверъ, пресни и консервирани
плодове, зеленчуци изобщо, цветя и плод
ни дръвчета, чай, бирена мая, разни ви
дове тютюни, канела, червенъ и черенъ
пиперъ, мустада, кокосови орехи, ленъ,
вина и алкохолни питиета, какао на
прахъ, захарни ИЗДЕЛИЯ, кожени изделия,
ножчета за бръснене, електрически круш
ки, пияна, кадифе, малки килимчета за
крака, тюлъ, вълнени тъкани, дантели,
вълнени килимчета, бродирани предмети,
детски играчки, шапки изобщо, пера и
изкуствени цветя за дамска украса, леки
автомобилни коли, разни видове четки,
бастуни и чадъри;
Отъ 25 на 30 драхми — за какао на
пръчки, картофено брашно, кола, кожи,
дървени масла и мазнини, декстринъ и
бои.
Това увеличение на курса на метали
ческата драхма предизвиква съответно
увеличение на митата.

Цени на некои колониални арти
кули, които биха съставлявали обектъ
на компенсация съ Египетъ:
Ютени чували — разполагаеми, 2V2
либри, за 100 чувала франко митница
Портъ-Сайдъ
97 шилинга;
2JA либри, сжщото коли
чество и условия
93 шилинга;
Черенъ пиперъ: за 1 тонъ
(1017 кгр.), франко мит
ница Портъ-Сайдъ
25 англ. лири;
Кафе „Рио" № 5, за тонъ
франко Александрия 35 „
„
Калай: — за тонъ сифъ
Александрия, около 290 я
„
Отъ месецъ насамъ, въ ценитв на ка
фето, черния пиперъ и чувалите имало
значително спадане: за кафето — 5i до б
пири на тонъ; за черния пиперъ—5 лири
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на тонъ и за чувалитЪ — 8 до 9 шилина
за 100 чувала.

цията на камбиото при Турската цен
трална банка, такива лица тртзбва да
представятъ въ чужда валута необхомото количество пари за покупка на
билетъ.

Италия
Итало - албанскиятъ митнически
съюзъ влиза въ сила отъ 1 мартъ
1940 г. Съгласно вербална нота на Италянската легация въ София отъ 23. II.
т. г„ Итало-албанскиятъ митнически съ
юзъ започва да се прилага отъ 1. III.
т. г., отъ която дата албанската митни
ческа тарифа е заменена съ италиянската
митническа тарифа.

Швеция
Забрана вноса на НБКОИ стоки.
Съ цель да ограничи вноса на стоки отъ
чужбина и по такъвъ начинъ да намали
износа на чужди девизи отъ страната,
считано отъ 27 мартъ т. г., Шведското
правителство е забранило вноса на следНИТБ стоки:
Дробове отъ гжеки, дивечъ и птици,
хайверъ, стриди, цвътя, растения за укра
са, луковици и коренища отъ цвЪтя,
пртзени домати, пресни картофи, банани,
грозде, ортзхи, бадеми, фурми, пиперъ,
шафранъ, ванилия, пастети отъ гжши
дробъ, шоколадъ, разни конфитюри, би
сквити, различни консерви, фотографически апарати, копирна книга, филми,
ржкавици, обработени кожи за палта,
позлатени и обработени съ злато, дър
воделски произведения и мобили. Отъ
групата „книги" се забранява вноса на
карти за игра, албуми, известни печатни
произведения като изгледни пощенски
карти, картини, каталози и пр. Отъ гру
пата „текстилни произведения" се забра
нява вноса на много големъ брой про
изведения, между които: платове, които
съдържатъ коприна, както и всички про
изведения, направени отъ копринени или
полукопринени платове, персийски ки
лими отъ вълна и пр. Забранява се вноса
и на неколко типични луксозни артикули
отъ групата „обуща", шапки, чадъри, ба
стуни, изкуствени цвЪтя и пр. Забранява
се сжщо така и вноса на мраморни плочи,
украшения, изработени отъ мраморъ, камъкъ, циментъ, файансь, порцеланъ,
гипсъ и стъкло, както и украшения, из
работени отъ благородни метали, седефъ,
корали и скжпоценни камъни, позлатени
и посребрени ножове и вилици, перли,
радиоапарати, но не и лампи за радио
апарати, часовници отъ злато или пла
тина, пиана, рояли, хармоники, грамо
фони, но не и грамофонни плочи и игли,
специални кутии, чанти, пжтнически сер
визи, играчки, украшения за коледно
дърво, принадлежности за маскиране,
разни бижутерии, рамки, лули и худо
жествени произведения.
Вносътъ на горните артикули не е
абсолютно забраненъ. При особени слу
чаи и по изключение, държавната спе-

Въ развитЪ клонове на експорт
ната търговия се" възприематъ по
степенно задължителни за всички
износители цени. За сега такива цени
еж въведени за физармоникитъ, конопа,
памучните прежди, ориза, доматените
консерви, меснитЬ консерви, сиренето, а
напоследъкъ и за бадемите и лешниците.
Установяването на ТБЗИ цени става
обикновено по споразумение на заинте
ресованите категории и се извършва отъ
специални комисии при съответните син
дикални организации. Постигнатото спо
разумение се удобрява отъ Министер
ството на размената и валутитв, или отъ
Националния институтъ за външна тър
говия (специално за хранителните про
дукти).
Всички износители на артикулите, за
които е постигнато подобно споразуме
ние, се задължаватъ да се придържатъ
въ установенитЬ минимални цени при
продажби въ странство.
Испания
Относно стоките, предназначени
за Испания. Съгласно едно уведомле
ние на Испанската легация въ София,
стокигЬ, предназначени за Испания, треб
ва да бждатъ придружени съ свидетел
ства за произходъ, а при случаи и съ
свидетелство за транзить.
Турция
Чужденците, отишли въ Турция,
не могатъ да си купятъ билетъ за
заминаване съ турски лири. Начиная
отъ 26.II.T. г., е влъзла въ сила една нова
наредба на Турското министерство на
финанситЬ, споредъ която, чужденците,
отишли въ Турция и прекарали известно
време тамъ, не могатъ да си купятъ би
летъ за заминаване съ турски лири. Следъ
като получатъ разрешение отъ Дирек
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реколта 1939 г., добити отъ събраните
отъ Б. з. и к. банка сурови пашкули, по
силата на нейното монополно право.
Подробности въ Държавенъ вестникъ.
Инструкция по приложението на
наредбата за забрана клането на
телета, малачета, прасета, агнета и
ярета и на измененията и допълненията
на сжщата наредба. Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.
Инструкция по охлаждането на си
ренето и кашкавала. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.
Инструкция по запазване на месо
то, меснигв и другитЬ животински
произведения чрезъ охлаждане и замръзяване. Подробности въ Държавенъ
вестникъ.
Упжтване по приложение на на
редбата за събиране и подготвяне
на агнешки, ярешки и телешки сто
маси (абомази) за производството на
сирищна мая, за забрана износа на
такива и пр. (Д. в. бр. 28 отъ 1940 г.)
Подробности. въ Държавенъ вестникъ.

циална търговска комисия може да раз
реши вносъть на нЪкои отъ твхъ.
Всички гореизброени стоки, които еж
били натоварени съ назначение за Шве
ция преди издаването на настоящата на
редба, както и ония, напълно изплатени
до тогава, ще се допуснатъ въ страната.
Югославия
Допълнителенъ протоколъ къмъ
договора за търговия и корабопла
ване между Царство България и
Кралство Югославия, влЪзълъ въ сила
отъ 12.11. т. г. Съ този протоколъ се из
меня чл. 22 отъ договора относно кора
боплаването по Дунава и неговата меж
дународна мрежа, въ смисълъ че ще се
спазватъ постановленията на конвенцията
отъ 23.VH.1921 г., съ която е утвърденъ
окончателния статутъ на Дунава.
Допълнителенъ тротоколъ къмъ
санитарно-ветеринарната конвенция
между Царство България и Крал
ство Югославия, влЪзълъ въ сила отъ
12 II. т. г. Внасятъ се неколко допълне
ния въ конвенцията, а въ заключителния
протоколъ на сжщата се прибавятъ и
следните ж. п. линии за транзита ни
презъ Югославия: Царибродъ — Мариборъ; Царибродъ —БЪлградъ— Велика
Кикинда. Допълненията къмъ санитарноветеринарната конвенция се отнасятъ до
чумата и заразната плевро-пневмония по
говедата.

Известие № 19 на службата по ценитв: 1. Цената на газьола, внесенъ
отъ Кюстенджа, по море, презъ Бургасъ,
следъ б.Н.1940 г., се увеличава съ 0'55 лв.
на кгр. надъ цената, определена въ из
вестие № 17, или съ всичко 2'90 надъ
цените на 30.VIII.1939 г.; 2. Къмъ преж
дите за бродерии, освободени отъ задъл
жението да се продаватъ по цените на
30.V1H.1939 год., се прибавятъ и всички
прежди и конци за плетене.

Южно - Африканския съюзъ.
Относно европейския вносъ и износъ на Южно-Африканския съюзъ.
Легацията на Южно-Африканския съюзъ
въ Римъ е уведомила Българската цар
ска легация: 1) че начиная отъ 15 февруарий т. г. износътъ на стоки отъ Юж
ноафриканския съюзъ за европейските
държави ще се обуславя отъ предвари
телно разрешително, издадено възъ ос
нова на една специална декларация; 2)
че начиная отъ сжщата дата, внасяните
въ Съюза стоки отъ европейскитв дър
жава требва да се придружаватъ отъ
надлежно заварено удостоверение за
произходъ.

Бр. 58 — Заповедь № 304, от
носно синъ камъкъ. Всички налични
количества синъ камъкъ, които се намиратъ у тьрговцитв „на едро" или „на
едро и дребно", могатъ да се продаватъ
само съ резрешение на Министерството
на търговията, промишленостьта и труда
—служба по ценигЬ. Тази заповедь вли
за въ сила отъ 19.11.1940 г.
Бр. 59 — Указъ № 27. Разрешава
се износътъ на цвЪтенъ бобъ за
посевъ. Износътъ ще се извършва подъ
контрола на Експортния институтъ.

Държавенъ вестникъ

Окржжно № 4154. Съобщава се до
пълнително, че съ новите гербови марки
—емисия 1940 г., ще се обгербватъ всич
ки документи и книжа, съставени на
21. II. н. г. и насетне.

Бр.54 — Указъ № 7. Определя се
начинътъ, по който ще стане раз
пределението на сухигв. пашкули,
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и обработени кожи отъ едъръ рогатъ
добитъкъ, кожарски изделия: тежъкъ
и лекъ гьонъ; натураленъ и черенъ
бланкъ; натураленъ, черенъ и цветенъ
юфтъ. Ценигв на шеврото се увеличаватъ съ 25%; на трансмисионните каиши
— съ 2.60 надъ ценигЬ на 30.VUI.1939 г.;
на коженитв арматури — съ 15.5% надъ

Бр. 42 — Известие № 21 на служ
бата по цените:
1. Определя се процента брутна
печалба на вносителите, за продажба
на едро на следните манифактурни
стоки, внасяни отъ чужбина: индустри
ална памучна прежда — до 10%; пла
тове и изделия — до 10%; търговски
(пакетни) прежди — до 5%.
2. Признаватъ сеследнигв проценти
печалба при продажба на кожарски
стоки отъ търговците: на едро — 7%;
на дребно — 12%.

СЖЩИТБ.

Освенъ означението „Свободно за про
дажба" (справка заповЪдь № 147—Д. в.
бр. 21 отъ т. г.), кожарските стоки треб
ва да носятъ и следните означения: за
юфта — „Произведенъ следъ 15 януарий
1940 г."; за бланка—„Произведенъ следъ
1 февруарий 1940 г.*; за гьона — „Про
изведенъ следъ 15 февруарий 1940 г.

Заповедь № 339. Определя се це
ната на ориза франко фабриката,
франко вагонъ производителните центрове
франко складъ на ангросиста въ произ
водителните центрове. Нормировката заcfera: оризъ I качество и оризъ „Ризонъ".
Всички търговци на едро, които еж
длъжни да декларирать наличнигв си
количества, се задължаватъ да внесътъ въ приходъ на държавното с ъ 
кровище по 1 левъ на кгр. оризъ и
„Ризонъ", намиращи се у тЬхъ на 23.
11. т. г. — деньтъ на влизане въ сила
новата нормировка.

Заповедь № 370. Определятъ се
цените на гьона, натуралния и че
ренъ бланкъ и юфта, произведени
съгласно II постановление на Министер
ския съветъ отъ 31 януарий 1940 г., протоколъ № 14.
Заповедь № 128 на Експортния
институтъ, относно подновяването
на разрешителните за правоизносъ
за 1940 год. Подробности въ Държавенъ
вестникъ.
Бр. 45. Указъ № 28. Разрешава с е
износа на косми отъ анг орски зайци

Бр. 45 — Известие № 20 на службатата по цените. Дава се списъкъ
на стоките, ценит-Ь на които оставатъ на базата на 30.VHI.1939 г. Това
значи, че цените на стоките, упоменати
въ настоящето известие, оставатъ подъ
контрола на Министерството на търго
вията, т. е. че всеко изменение въ срав
нение съ 30.VIII.1939 г. ще става само по
пжтя на пренормирането. Всички неупоменати въ това известие стоки
се освобождаватъ отъ задължение
то да се продаватъ по цените на
30. VIII. 1939 г., т. е. движението на ценитъ- се допуска по усмотрение на про
давачите, но доколкото С/Кществуватъ
основания за това.
Заповедь № 368. Определятъ се
ценит-fe на конопените прежди за
тъкачество.
Заповедь № 369. Определятъ се
цените на зеблата и конопените
торби франко всички гари въ Цар
ството.
Бр. 44.
Известие № 22 на службата по
цените. Определятъ се цените на
произведените отъ местни кожи,
разпределени по наредбата за суровигв

Бр. 46. Министерско постановление № 319, относно внасянето на
сумитъ за наличните количества
гвоздеи, подкови за волове, тель и
конопени изделия, съгласно заповеди
№ № 200, 201, 202 и 203, публикувани
въ Д. в. бр. 27 отъ т. г. Опред-Блятъ се
сроковетв.
Министерско постановление № 336.
Определятъ се цените, по които
„Хранизносъ" ще закупува влакно и
лененъ дребъ отъ производителите,
търговците и кооперациите,
по реда,
установенъ въ Наредба «Ди.
Разрешава се на „Храноизноса" да доплати на производителите, които еж про
дали ленени влакна и дребъ по цените
на нарадбата „ Д \ разликата между пла
тените цени и тЬзи, определени въ на-;
стоящата наредба.
Бр. 48. Наредба за прибиране отъ
държавата на резервираните 10%
тютюни въ тютюнотърговците, съг
ласно V-то постановление на Министер
ския съветъ отъ 6 септемврий 1939 г.
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Министерско п о с т а н о в л е н и е № 391.
Д а в а т ъ с е с л е д н и т е р а з п о р е д б и от
носно вълнените изделия:
1. Отменяватъ с е д а д е н и т е повиш е н и я в ъ ц е н и т е на:
а) вълненигЬ камгарни прежди — съ
известие № 7 п. 3, Д. в. бр. 262 отъ м. г.,
и известие № 13 п. 2, Д. в. бр. 9 отъ т г.;
б) вълнените платове — съ известие
№ 10 п. 1, Д. в. бр. 279 отъ м. г., изве
стие № 13 п. 3, Д. в. бр. 9 отъ т. г.; из
вестие № 14 п. 1, Д. в. бр. 9 отъ т. г.; и
известие № 17 п. 4, Д. в. бр. 23 отъ т. г.
в) вълнени одеала—съ известие Ма 17
п. 5, Д. в. бр. 23 отъ т. г.
_ 2. В ъ з а м е н а на това, на всички
вълнени произведения—прежди пла
т о в е и завивки, произведени отъ бъл
гарски или иностранни материали, с е
д а в а едно с р е д н о повишение отъ
18% надъ цените на 30.VIH.1939 г. Това
повишение се отнася до всички ИЗД-БЛИЯ,
произведени отъ мастни и налични или
внесени отъ чужбина до деня на публи
кацията на настоящето (1.Ш.) чуждестран
ни материали, и ще важи до новата ре
колта на вълната (30 юний 1940 г.).
Това повишение се отнася и до въл
нените. прежди, внесени или които ще
се внесатъ отъ Италия, по договори,
сключени до 7 септемврий 1939 г.
5. Фабриките с е з а д ъ л ж а в а т ъ да
с е п р и д ъ р ж а т ъ в ъ д е с е н и т е и типо
в е т е , които еж произвеждали до 30. VIII.
1939 г. Новите десени и типове ще
се продаватъ съ повишение най-много
1 8 % върху цените на 30.VIII.1939 г.
на подобни по качество и тегло десени
и типове.
4. Цената на платовете и начина
на техното производство о т ъ чуж
дестранни материали, внесени следъ
обнародването на настоящето постано
вление, доколкото не могатъ да се съобразятъ съ горнитЬ разпоредби, ще се
опредълятъ отъ Министерството на т. пр.
и труда.
5. ТърговцитЪ на вълнени камгар
ни прежди, вълнени платове и въл
н е н и одеала следва да продаватъ,
както заварената, така и новодоставената
стока, по съответните фактурни фабрич
ни цени, плюсъ признатата печалба: за
вълнените камгарни прежди — съ из
вестие № 10 п. 3, Д. в. бр. 279 отъ м. г.;
а за вълнените платове и одеала — съ
известие № 11 п. 1, Д. в. бр. 288 отъ м. г.

сулъ, франко товарна гара, се определя
до 10 лв. килограма. Възлага се на мтзстните комисарства по продоволствието да
опред-Блятъ цените на дребно. Всички
търговци на едро, които еж длъжни
да деклариратъ наличните си количества
стоки, да в н е с ъ т ъ въ п р и х о д ъ на
д ъ р ж а в н о т о съкровище п о 2 лв. на
кгр. ф а с у л ъ , намиращъ се у тЬхъ на
1. III. т. г.
З а п о в е д ь № 409. О п р е д е л я т ъ с е
п р о д а ж н и т е цени на бензина, внесенъ
отъ Якц. д-во „Петролъ" следъ 1. И.
1940 г.
Бр. 49 — И з в е с т и е № 23 на служ
бата по цените: 1. п а р а ф и н о в и свещи
— цените на парафиновигЪ свещи, про
изведени отъ кооп. «Българска химия",
се увеличаватъ съ 7 лв. надъ цените на
30. VIII. 1939 г. или ще се продаватъ по
47 лв. кгр. франко фабриката; 2. шапки
и щумпи з а шапки — предвиждатъ се
увеличения въ цените на щумпитв и
шапкитв, произвеждани отъ фабриката
на Зл. Ив. Златевъ & Синове—В. Търново
Поправки: 1) Въ известие № 20, Д.
в. бр. 43 отът.г., т. I п. 5, текстъть „всички
десени и цветове ширити" да се чете
„всички десени и цвътове шивици";2) Въ
заповедь № 370, Д. в. бр. 44 отъ т. г.
текстъть „червенъ бланкъ отъ биволска
кожа" да се чете: „черенъ бланкъ отъ
биволска кожа".
З а п о в е д ь № 1069, п о наредбата з а
събиране, подготвяне на ярешки и
телешки стомаси з а п р о и з в о д с т в о
на сирищна мая и пр. Къмъ кланиците,
въ които става задължително изземване
на стомаситЬ (справка § 2 отъ упжтването въ Д. в. бр. 34), се прибавятъ и след
ните: ТБЗИ въ Сливенъ, Ямболъ, Видинъ,
Враца, Ломъ, Асеновградъ, Пазарджикъ,
Габрово, Горна-Ореховица, Ловечъ, Свищовъ, Търново, Горна Джумая, Кюстендилъ, Перникъ, Казанлъкъ, Провадия и
Разградъ. .
Бр. 50 — Указъ № 38. Р а з р е ш а в а
с е и з н о с а на ж е л е з н а сгурия срещу
предварителенъ вносъ на чугунъ, чемберликъ, валцдратъ, бетонно железо,
водопроводни тръби, дребенъ ж. п. материалъ и други метали. Износътъ да се
извърши подъ контрола на Б. н. банка.
Министерско постановление № 408,
с ъ к о е т о с е и з м е н я чл. 4 о т ъ на
редбата з а Обезпечаване изплаща-

ЗаповЪдь № 410, относно цената
н а сухия ф а с у л ъ . Цената на сухия фа38

^
нето на п р о и з в о д и т е л и т е стойностьта
на п р о д а д е н и т е о т ъ тЪхъ з а и з н о с ъ
г р о з д е , овощия и з е л е н ч у ц и
въ
д р Ъ с н о и п р е р а б о т е н о състояние,
вино и др. з е м е д е л с к и п р о и з в е д е н и я
(Д.. в. бр. 231 отъ 1939 г.). Къмъ изисква
нията на чл. 3, буква „в" отъ Закона за
организиране и контролъ на износа се
прибавя и доказателство за наличенъ капиталъ отъ най-малко 1,000,000 лв., при
износъ на грозде, овощия и зеленчуци въ
^пресно и преработено състояние, и наймалко 500,000 лв. при други стоки. При
липса на доказателства за капитала
«на износителя, Експортниятъ институгь
изисква банкова, имотна или парична
'.гаранция.
За стоки, чийто общъ износъ отъ
^Царството не надминава 10 милиона лв.
<годишно, Експортниятъ институгь издава
'разрешителни безъ да спазва горните
условия.
Коперативнитв предприятия представятъ писмо отъ Б. з. и к. банка, отъ
което да се вижда, че се ползувагь съ
^кредитъ въ съответния размъръ.
Настоящите разпоредби не се отнасятъ
;до кооперативни предприятия, които се
занимаватъ само съ износъ на произве
денията на своите кооператори.
Бр. 51. Наредба з а закупуване о т ъ
Б . 3 . и К. Банка п р е з ъ 1940 г. семе
на за посЬвъ. Подробности въ Държа
венъ вестникъ.
Н а р е д б а за пласиране п р е з ъ
г о д . на закупенитЬ о т ъ Б. 3 .
Банка семена з а посЪвъ о т ъ
летни култури. Подробности въ
жа венъ вестникъ.
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Бр. 52. ЗаповЪдь № 434, с ъ която
с е опредълятъ п р о д а ж н и т е цени на
м о к р о п р е д е н и т е копринени прежди
з а тъкачество.
^ Б р . 55. Указъ № 41. Забранява с е
и з н о с а на к о ж е н и отпадъци и про
и з в е ж д а н и я о т ъ тЬхъ изкуственъ
гьонъ.
Указъ № 40. Удобрява с е наред
бата з а с ъ б и р а н е и подготвяне на аг
нешки, ярешки и телешки стомаси
з а п р о и з в о д с т в о на сирищна мая,
з а з а б р а н а износа на такива и пр.
Заповедь №440. Определятъ се
цени на 1200 тона петролъ, внесенъ
•следъ 1 мартъ презъ гр. Бургасъ.
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Бр. 54. З а п о в е д ь № 445, относно
с ъ б и р а н е и използуване на отпадъ
ците. Всичките събирачи на стара
м е д ь : закупчици, търговци на стара
медь и занаятчии медникари, еж д л ъ ж 
ни да деклариратъ предъ мъстнигв
комисарства по продоволствието, наймного въ десетдневенъ срокъ, всичките
си налични:количества стара медь.
О к р ъ ж н о № Ц-ЗЗ-5639, относно от
падъците. Учрежденията могатъ да продаватъ старите си архиви на когото би
имъ било най-изгодно — на КНИЖНИТЕ
фабрики, на търговците закупчици или
на пълномощниците събирачи. Опреде
лятъ се и цените, по които тръбва да
се продаватъ тези архиви. По-гол"вми
подробности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 55. З а к о н ъ за допълнение на
чл. 35, т. 17 о т ъ закона за Б.н. бан
ка. Засега размера на пласмента й въ
съкровищни бонове.
Правилникъ з а прилагане на за
кона за узаконяване на индустриал
н и т е заведения, работилници, елек
троснабдителни с ъ о р ъ ж е н и я и пр.
Подробности въ Държавенъ вестникъ.
Б . Н. Банка — XIII допълнение на
общата наредба п о вноса и и з н о с а .
Определятъ се наново процентите свобод
ни девизи за отстжпване на Б. н. банка за
разните износни артикули. Б. н. банка
купува означените въ чл. 10 проценти
за банката, както и свободните за арбитражиране девизи съ премия 3 5 % и ги
продава съ сжщата премия, плюсъ W / o
комисионна; извънъ уговорената премия
по конпенсационнитв сделки, допуска се
yi глобално увеличение, което подлежи
на утвърждение отъ Б. н. банка. Под
робности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 56. Наредба за единни типове
и технически норми на коженитЬ
материали. Има за предметь типовите
и технически норми и описания на раз
ните видове кожени материали, предметъ
на доставки на всички държавни, общин
ски и автономни учреждения, както и на
всички обществени учреждения, които се
отчитатъ предъ държавни учреждения.
Засега: гьона, юфта, бланкови кожи.
О к р ж ж н о № 5250, относно изра
ботване на планове з а р а з п р е д е л е 
нието на к о ж а р с к и т е материали:
1. Всички занаятчии, всички конфекционери — обущари и всички занаятчии —
табаци да деклариратъ незабавно предъ
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бавките и процента печалба за избелване и боядисване на памучните
прежди, произведени отъ български памукъ (известие № 4 п. 4, Д. в. бр. 254отъ м. г.); 4) Въ връзка съ известие №•
20 п. 9 отъ точка I, Д. в. бр. 43 отъ т. г.,.
се изяснява, че подъ думите „стъклария,.
внасяна отъ чужбина" се разбиратъ вси
чки стоки и ИЗДЕЛИЯ отъ стъкло, както
и разни файансови и порцеланови ИЗДЕ
ЛИЯ, съ изключение на стъклата за про
зорци и за витрини отъ чуждъ произходъ, които оставатъ на база цените на
30.VIII.1939 г.; 5) Преждите и конците.
за бродерия, добити отъ синтетични»
предивни материали, като изкуствена ко
прина, целволе, ланиталъ и пр., се освобождаватъ отъ задължението да се про
даватъ по цените на 30.VIII.1939 г.

комисарството наличнитв си количества
гьонъ, крупонъ, табанъ хастаръ, юфтъ
и бланкъ; получените сведения да сеобработятъ по препоржчания планъ въ едно
общо сведение за града и отделно за
населените места въ околията. Така при
готвените сведения да се изпратятъ въ
Министерството — служба по ценитЬ, за
да му служатъ за указание при разпре
делянето на кожарските материали.
2) Табаците занаятчии ще могатъ
да продаватъ производството си само
съ разрешение на комисията по чл. 2
отъ окржжното на Министерството подъ
№ 2100.
3) Търговците на кожарски ма
териали на „едро" ли на „едро и
дребно" ще декларирать гьона си по
видове, т. е. въ килограми канати гьонъ,
крупонъ, етеци и глави. СЖЩИГБ тръбва
да декларирать и намиращитЬ се у тЪхъ
фабрични изрезки отъ мъхтенъ или
чуждестраненъ гьонъ.
4) Занаятчиите, които притежаватъ
и разрешително за търгуване само
„на дребно", ще могатъ да извършватъ
продажби съ решение на комисията,
предвидена въ п. 2 на окржжно № 2100.
5) Занаятчии, които притежаватъ
разрешителни за търгуване на „едро
и дребно", ще могатъ да работятъ отъ
заварените си материали, или да извърш
ватъ продажби отъ ТБХЪ, само съ разре
шение отъ Министерството.
6) Министерството ще дава разреше
ния за продажби или покупки само по
надлежно удобрени планове на комисарствата. ОтдтзлнитЬ искания нема да се
разглеждатъ.

Бр. 58. З а к о н ъ за облагане д а н ъ 
коплатците с ъ патентъ з а 1940 б. г..
Подробности въ Държавенъ вестникъ.
Указъ № 1, съ който се утвърждава
решението за одобряване спогодбата,,
сключена в ъ Лондонъ на 12.11.1940 г.
между българското правителство и
комитетите на носителите на обли
гации отъ българските държавни
външни заеми 6% 1892, 5% 1896, 5°/о«
1902, 5% 1904, 4V2°/o 1907, 4V2% 1909,
7% 1926 и 7V2% 1928 за службата на
сжщите заеми презъ периода о т ъ
1. I. до 31. XII. 1940 г.
Заповгьдъ М 495, по наредбата засъбиране и използуване на отпадъцитгь*
Следъ 1 априлъ 1940 г. всгьки търговецъна зеленчукови, плодови, рибни и месниконсерви на „едро и дребно", или само
на „дребно", е задълженъ да продава на
консуматорите такива консерви само
срещу представяне на съответенъ брой
празни консервени кутии.

Бр. 57. Окржжно № Н-33-5726. Съ
държа разяснения по изпълнението на
заповедь № 445 (Д. в. бр. 54.), застягаща
декларирането на наличните количества
стара медь.

Заповгьдъ М 496, относно събиране w
използуване на отпадъцитгь. Ценитгь,.
по които търговците, индустриалците
и занаятчийскитгъ заведения ще запла—
щатъ чигуненитть отпадъци, установени
съ заповедь № 3345 (Д. в. бр. 257 отъ.
м. г.) се измгьнятъ. Определятъ се цени,
по които консервопроизводителитв ще
заплащатъ употръбяванитв кутии отъ з е 
ленчукови и плодови консерви.

Известие № 24 на службата по це
ните: 1) Предвижда увеличение отъ 18%
надъ ценитв на 30.VIII. 1939 г. на вълне
ния трикотажъ отъ мериносова преж
да, местна или внесена. Увеличението се
отнася само до вълнения трикотажъ отъ
мериносова прежда, пуснатъ въ продаж
ба следъ 12 мартъ 1940 г.; 2) Цената на
металургическия и индустриаленъ
коксъ, произведенъ отъ Бълг. Минно
Дкц. Д-во „Бждеще", се увеличава съ
300 лв. на тонъ надъ цените на 30. VIII.
1939 г., т. е. цената му се опредвля на
2300 лв. тона; 3) Определятъ се при

Заповгьдъ М 497, относно отпусканетона калай за тенекиения амбалажъ за си
рене. Калай за залепване на тенекии за си
рене може да получи само онзи млекопреработватель, който разполага поне съ40
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3 0 % дървенъ амбалажъ. Ще се отпуска
.до 4 гр. калай на тенекия.
Бр. 60. Министерско
постановление
№ 612. Опредгьлятъ се ценитгь, по кои
то „Храноизносъ" ще купува и продава
зърнените фуражи. Даватъ се покупни
те цени на обикновенъ и двуреденъ ечемикъ и на овеса. Опредълятъ се два
вида продажни цени: 1) за войсковите и
трудовите части и държавните учрежде
ние и 2) за всички останали лица.
Наредба „Ж" за купуване,
•движение и продажба на
,фуражи. Подробности въ
вестникъ.
Правилникъ за преносната
митниците.
Подробности
венъ вестникъ.

складирване,
зърненитгь
Държавенъ
служба въ
въ Държа

Заповгьдь М 467, по забрана клането
.на телета, малачета, агнета и ярета.
Опредвлятъ се минималните цени, по
които се закупуватъ младите животни за
*клане. Като изключение, цената на агне
тата и яретата остава такава, каквато се
добива на свободния пазаръ.
Заповгьдь М 520. Определятъ се цемитгь на шаека за куртки и панталони,
за шинели, и на попонитп>, произведени
съгласно III постановление на Министер
ския съветъ огь 31.1.1940 г.
Заповгьдь М 521. Опредгьлятъ се цени
на памучното платно за подплата (72
.см.) и на импрегнираното памучно плат
но за платнища и палатки, произведе
ни съгласно IV постановление на Мини
стерския съветъ отъ 31.1.1940 г.
. Заповгьдь № 518, относно вълната и
.вълнекит/ь издгьлия. Ценитгь на стриганата вълна, опредълени съ заповвдь №
3031, Д. в. бр. 237 отъ м. г., оставатъ въ
сила за цвлата реколта 1939 г. Ценитгь
.на стриганата, табашката вълна, вълненитгь парцели и възобновената вълна
• се считатъ нормирани.
Известие № 25 на службата по це
лите: 1)Разрешава се увеличение отъ 15%
въ цените на нормираните
каучукови
тзделия, като галоши, шушони, маркучи,
автомобилни и велосипедни гуми, гуме
ни токове и подметки за обуща и всич
ки други гумени издвлия, произвеждани
• отъ каучуковите фабрики въ страната;
'2) Цените на произвежданите въ стра
ната разни видове каскети, фуражки и
^барети се увеличаватъ съ 15% надъ це

ните на 30.VIII.1939 г.; 3) Опредвлятъ се
ценитв на дюшеклиците, произвеждани
отъ български памукъ, франко фабри
ката; 4) Разрешава се на Министерството
да удобрява административно ценитв
на разните текстилни артикули, внасяни
отъ чужбина; 5) На всички видове цветни
хартии, съ изключение на афишната,
кульора, кориците и натроновата, за
които увеличението е вече дадено съ
известие № 15—Д. в. бр. 17 отъ т. г., се
признава едно увеличение отъ 0'30 лв. на
кгр. за боядисване.
Окржжно М 5604, относно коженитгь
издгьлия. Въ допълнение на заповЪдь
№ 147, Д. в. бр. 21 отъ т. г., се съобщава
че индустриалните кожарски заведения
могатъ да извършватъ продажби на свои
клиенти — търговци, на които еж доста
вяли по-рано кожарски материали, огь
онези количества гьонъ (лекъ и тежъкъ),
които еж оставени за свободна продажба
и носятъ означението .свободно за про
дажба", но при условие че поискатъ
предварителното разрешение на Мини
стерството — служба по ценитв.
Бр. 61 — Окржжно М 1—33 по при
лагането на закона за облагане данъко
платците съ патентъ за 1940 г. Под
робности въ Държавенъ вестникъ.
Заповгьдь М 496, относно събирането
и използването на отпадъците. Ценитв,
по които търговцитв, индустриални и за
наятчийски заведения ще заплащать
чугунените отпадъци, закупени въ Со
фия и провинцията, установени въ заповвдь № 3345, Д. в. бр. 257 отъ м. г„ се
измънять. Определятъ се и ценитв, по
които консервопроизводителитв ще за
плащать употребяваните кутии отъ зе
ленчукови и плодови консерви.
Бр. 62 — Министерско постановление
М 524. Възлага се на „Храноизносъ" да
достави чрезъ доброволно спазаряване,
за сметка на държавата, 6 милиона кгр.
захарь, предпочтително на п-всъкъ.
Бр. 63 — Указъ М 53, съ който се
утвърждава решението за освобожда
ване отъ новоизносни такси и магазинажъ новоизнесенате и транзитирани
презъ страната стоки, стоварени въ
българските пристанища отъ чуждестран
ни параходи, които, следъ започване на
военните действия еж се отбили въ тия
пристанища и еж стоварили носените отъ
гехъ стоки, поради опасность отъ неприя
телско нападение.
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Бр. 65. — Спогодба за разширение w
по отношение на Кралство Албания при
лагането на Българо-Италянскитгь договори и спогодби.

Министерско постановление М 640,
относно наредбата за забрана клането
на телета, малачета, прасета, аг
нета и ярета. Минималното тегло на
агнетата и ярета за клане се намалява
на 8 кгр. живо тегло.
Известие М 27 на отделението за
индустрия: 1. Обявява се обща преситеность за две години въ мелничарството,
въ производството на растителни масла
за ядене и въ тъкачеството на вълнени
платове; 2. Опредвлятъ се условията, при
които кожарскитЬ заведения ще се считатъ за индустриални предприятия. Гор
ните решения подлежать на удобрение
отъ г. Министра на търговията, промишленостьта и труда.
Заповгьдь М 545, относно заплаща
нето на иззетата отъ едно индустриално
заведение за друго такова вълна. По
дробности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 64 — Решение относно трудо
вите условия и минималните надници
на работницитгь отъ памучно-трикотаж.
ния полузанаятчийски браншъ.
Заповгьдь № 548. Газьола, внесенъ
следъ 16 мартъ т. г. презъ Русе отъ
Якц. д-во „Петролъ", да се продава съ
едно увеличение отъ 3. 05 лв. на кгр.,
или по 7.55 лв. килограма.
Заповгьдь № 546, относно -вълненитпг
издгьлая. Да се иззематъ отъ търговцитгь всички количества вълна, предви
дени въ протоколъ № 15, и да се разпределятъ съобразно нарядите на вълнено-текстилнит4 индустриални заведения,
като вълната се заплаща съгласно заповедь № 3031 отъ 20. X. 1939 г. На за
веденията, които иматъ да изпълняватъ
наряди, Отдъление за индустрия ще из
дава служебни разрешения да закупуватъ
и изработватъ съответното количество
табашка вълна.
Заповгьдь М 550. Определятъ се про
дажните цени на петрола, внесенъ
следъ 16 мартъ т. г. отъ Лкц. д-во
„Петролъ".
Заповгьдь Л£ 547. Дава се тълкувание
какъ ще се прилагатъ цените наЗОУШ.
1939 г. за вълнените издгьлия: а) за ку
пувачи съ трайни търговски връзки и
б) за всички други случаи.
Заповгьдь М 549. Определятъ се це.
нитгь на бензина, внесенъ отъ Якиион.
д-во „Петролъ" следъ 16 мартъ 1940 г.

Допълнителенъ протоколъ къмъ дого
вора за търговия и корабоплаване меж
ду България и Италия, подписанъ въ>
Римъ на 30 юлий 1934 г. Внасятъ се из
менения въ следните договорни мита:.
въ италянската митническа тарифа—за
сушениттз сливи отъ български произходъ и за кожи за кожухарство (сурови,.
пръхни или сушени); въ българската мит
ническа тарифа—за памучнитъ прежди
отъ една жица, пресукани, бвлени или
мерсеризирани, боядисани или щампосани и С/КЩИГБ отъ две или повече жички^
Подробности въ Държавенъ вестникъ.
Спогодба между България и Испания
за уреждането на стокообмгьна и отнасящитть се до него плащания. Приложенъ е списъкъ на българските произ
ведения, които ще се ползватъ, при вно
са имъ въ Испания, отъ най-низкигв мита.
Протоколъ за опредгьляне ценитгь на
стомаситгь за производство на сирищна
мая.
Бр. 66—Известие № 27 на службата
по ценитгь: 1) Опредвлятъ се ценигв на
книжнитгь кесии отъ шренцова и шре—
белова хартия и на тЬзи отъ хартия сю-периоръ. При продажбата на дребно на
горнитв кесии да се признава 10°/о пе
чалба; 2) Признава се едно увеличение
отъ 15 лв. на килограмъ мая за сирене,^
произвеждана въ страната.
Бр. 67—Допълнителенъ протокола къмъдоговора за търговия и корабоплаване меж
ду Царство България и Кралство Югосла
вия отъ 24 май 1934 г.
Допблнителенв протоколъ кългъ санитарно-ветеринарната конвенция между
Царство България и Кралство Югославия..
Решение относно трудовите условия
и минималната» заплати на търговскитепомощници:
7) вг Търговския браншова съюза на
търговско посредничество и превозъ въцплата страна;
2) въ Търговския браншовъ съюзъ на износителитть за цплата страна;
8) въ Търговския браншовъ съюзъ на ле
чебни средства и химикали за целатастрана;
4) въ 11 Занаятчийски браншовъ съюзъ-
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— обработка на килими и тъкачество
— за цгълата страна;
5) ез Търговския браншове свюзв на до
машни потргъби за цгълата страна;
6) во III Занаятчийски браншове съюзи
—обработка на кожи—за цгълата страна.
Окржжно № 6300 относно продаж
бата и снабдяването на занаятчиите
с ь гьонъ, табанъ хастаръ, юфтъ и
бланкъ (заповъдь № 149, Д. в. бр. 21
отъ т. г.). Даватъ се разпореждания за
разпределянето на кожарскигв материа
ли между обущарските занаятчийски ра
ботилници, споредъ числото на работни
ците и относно продажбата на кожар
ските материали. Подробности въ Дър
жа венъ вестникъ.
Бр. 68 Решение относно трудовитв
условия и минималнить заплати на
търговските помощници:
1) въ Търговския браншовъ съюзъ
на X Занаятчийски браншовъ съюзъ
— графици, за цЪлата страна;
2) въ Търговския браншовъ съюзъ
на храни, пития и развлечения за
цЪлата страна, съ изключение на
келнерите, бюфетчиитБ и готвачитв;
3) въ Търговския браншовъ съюзъ
на технически материали за целата
•страна;
4) въ Търговския браншовъ съюзъ
на хартия и сродни материали за цЪ-лата страна;
5) въ Търговския браншовъ съюзъ
'на облекло за цЬлата страна;
8' 6) въ Търговския браншовъ съюзъ
на строителни, смазочни и горивни
материали за целата страна;
7) въ Търговския браншовъ съюзъ
на хранителни продукти за целата
-страна.

на кокса. Внасягь се изменения въ ста
тии 193, 330, 410, 449. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.
Законъ за измгънение и допълнение на
закона за митнщитгъ. Изм-вня забележ
ката къмъ чл. 208, а къмъ чл. 74 се при
бавя нова забележка. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.
Министерско постановление № 157.
Заведенията за преработване на млгько
не могатъ да купуватъ млгько отъ про
изводителите на цени по-низки отъ
тези, по които е било продавано млтзкото въ производителния районъ презъ
1939 год.
Известие № 27 на службата по ценитгь: 1) Ценитгь на чорапитгъ отъ ев
ропейски прежди—дамски, мжжки и дет
ски, произведени въ страната отъ 27
мартъ до 1 септемврий 1940 г., се увеличаватъ съ 20°/о надъ ценигв на 30.VII/.
1939г.; 2) Ценитгь на дамскитгъ фолвоалъ
чорапи, произведени отъ чуждестранни
прежди № 142/2 и нагоре отъ 27 мартъ
до 1 юлий 1940 год., се увеличаватъ съ
30% надъ ценитв на 30.VIH.1939 г.
Заповгьдь № 590. Опредгьлятъ се цени
на марлята — избълена, 80 см. широка,
и на калико—неб-влено, 100 см. широко,
произведени съгласно III постановление
на Министерския съветъ отъ 11 мартъ
1940 г., протоколъ № 41.
Заповгьдь № 604. Опредгьлятъ се цени
на гуменитгь обуща и царвули.
Бр. 71. Спогодба за плащанията между Българското царско правителство
е Ромънското кралско правителство.
Втора допълнителна спогодба къмъ
Българо-Германския договоръ за търговия
и мореплаване отъ 24 юний 1932 год.
Приложени еж таблици за митата при
вносъ въ Германия и за митата при вносъ
въ България. Подробности въ Държавенъ
вестникъ.
Заповгьдь № 611. Занапредъ всички
търговци на едро, т. е. които притежаватъ разрешителни за търгуване само
„на едро" или „на едро и дребно", да
деклариратъ всички дамски и мжжки
памучни чорапи.
Заповгьдь № 610. Опредгьлятъ се про
дажните цени на конопеното влакно,
конопения дребъ и машинно очукания
конопъ.

Окржжно № 3980, относно митото
на какаото. Начиная отъ 25 мартъ, ми
тото на печеното какао ще се събира
при курсова разлика 2700%.
Бр. 69 — Заповгьдь № 595, съ която
се изменя заповедь № 495 (Д. в. бр. 58,
отъ т. г.), като последната се анулирва
по отношение на рибнитгь и меснитгъ
• консерва.
Бр. 70 — Законъ за измгънение и домълнение на закона за митнишката
.тарифа на вноснитгь стоки. Намалявать
се митата на СМОКИНИТЕ, маслините, ал
бумина, портокалите, мандарините, кит>ригЬ и бананитЬ. Увеличава се митото
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Бр. 72.Министерско постановление №
699, относно суровия каучукъ и изделия
та отъ каучукъ. Разрешава се да се работятъ: 1) л^тни дамски платнени обувки
съ гумирани платнени ивици и гумена
долна часть; 2) кожени летни сандали съ
долна часть отъ гума. Подробности въ
Държа венъ вестникъ.
Заповгьдь N°640. Опредгьля се продаж
ната цена на морската соль.
Бр. 73. Законъ за посрещане извънред
ните разходи по обезпечаване сигурностьта на страната.. Подробности въ
Държа венъ вестникъ.
Наредба № VI — 35 по прилагане на
закона за посрещане извънредните раз
ходи по обезпечаване сигурностьта на
сраната. Подробности въ Държа венъ
вестникъ.
Окржжно № 11-33-7453, относно суро
вите и обработени кожи отъ едъръ рогатъ добитъкъ. Кожите отъ едъръ рогатъ добитъкъ да се преработватъ въ
натураленъ юфтъ, черъ и натураленъ
(белъ) бланкъ, растително проджбени
валцованъ гьонъ и табанъ хастаръ, но
не и цветенъ юфтъ, невалцованъ гьонъ
и хромовъ гьонъ. Цветенъ юфтъ, невал
цованъ гьонъ и хромовъ гьонъ могатъ
да се произвеждатъ, обаче, отъ други
кожи—свински, конски, магарешки и др.
Заповедь № 642. Цените на глицери
на за медицински цели оставатъ на ба
зата на 30. VIII. 1939 г. и ще се опред-fcлятъ отъ Главната дирекция на народ
ното здраве.
Заповедь № 644. Всички износители,
които притежаватъ складове за стоки,
изброени въ списъка къмъ запов-вдь №
2451, начиная отъ 1 априлъ 1940 г. да
деклариратъ наличните си стоки, както
това е наредено съ заповедь № 2451,
окржжно № 4800 (Д. в. бр. 220 отъ м. г.),
и заповтздь № 3045 — Д. в. бр. 238
отъ м. г.
Известие № 28 на службата по цените:
1) ценитв на произвежданите въ стра
ната разни сапуни-, типъ „Сънлайтъ", савонетки, разни индустриални сапуни, теч
ни сапуни, терпентинови сапуни, разни
сапуни на прахъ, на ригли и на каша,
се увеличаватъ съ 10% надъ цените на
30.VIII.1939 г.; 2) произвежданите и про
давани вв кафе-сладкарницитп кафета,
чай и какао се освобождаватъ отъ за
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дължението да се продаватъ по цените.
на 30.VIII.1939 г.; 3) Бюрата на картелните предприятия се задължа ватъ да
одобряватъ на клиентите си сжщитЪ рабати, които имъ еж правени преди 30>
VIH.1939 г., безразлично отъ коя фабри
ка—членъ на картела, ще купуватъ сто
ка сега; 4) Увеличението за боядисванена прежди oms бблшрски памука, даденосъ известие № 24—Д. в. бр. 57, се отнася
и за всички новобоядисани заварени
прежди, които не еж произведени само
отъ български прежди; 5) дава се увели
чение надъ цените на 30.VIH.1939 г. на
памучния трикотаженб платг — съ 2 1 %
и на памучната трикотажна конфекция
съ 23%, ако еж произведени отъ прежди
отъ български памукъ. Увеличението
включва и увеличението отъ 11%, даденосъ известие № 9 п. 2—Д. в. бр. 273 отъм. г.
Заповедь № 643. Определяте се цените
на рафията: за вносителя—32 лв.; за ангроСИСТИТБ до 35 лв., а за детайлиститЬдо40'
лева.
Заповедь № 642, относно цените на
глицерина за медицински цели. Сжщата за- поведь е отпечатана и въ Д. в. бр. 73.
Бр. 75. Заповедь №649. Бензина, пе
трола и газьола, внесени следъ 16 мартъ
1940 г. презъ Русе и Свищовъ, да се про
даватъ по ценитЬ, опред-Ьлени съ запо
веди № № 548, 549 и 550 — Д. в. бр..
64 отъ т. г.
Бр. 76. Тарифа за минималните запла
ти на служителите ве частните банкии застрахователните акционерни и ксопаративни д-ва вб целата страна.
Заповедь № 129. Трбстиката на прЖтесе отнася къмъ буква „м" на забележ
ката къмъ чл. 1 и ще се облага съ 40'
лева статистическо право на 1000 или
часть отъ 1000 кгр. бруто.
Бр. 77. — Известие М 29 на службатапо цените: 1) цените на памучните инду
стриални прежди, съобщени съ известие
№ 4 — Д. в. бр. 254 отъ м. г., се коригирать; 2. цените на американъ \ и IV,опредЪлени съ известие № 9 — Д. в . бр.
273 отъ м. г., се изменятъ както следва:
американъ 1—16 лв.; американъ IV—13.50 >
франко фабриката. За всички останали
памучни платове, така наречените сво
бодни артикули по наредбата за памука'
и памучните изделия, съ изключение на>
американъ I, II, III и IV, оксфордъ I и
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и докъ, се дава едно увеличении отъ
12%. Съ това се отменява увеличението
10%, дадено съ известие № 9 т. 1., Д. в.
• бр. 273 отъ м. г.
.
Бр. 78. — Указв М 62. Разрешава се
• износа на 25,000 Kip. кашкавалено масло.
Разпределението на това количество
между износителитЪ ще се извърши отъ
Б. н. банка.

дени въ страната или внасяни отъ чуж^
бина; 2) Опредълятъ се следните проценти
печалба: за химикали на едро—15%;
за химикали на дребно — 30%; за хими
чески торове на дребно — до 10%; 3) На
Aieduumrb листа и дена се дава едно уве
личение отъ 4 лв., което ще рече, че це
ната се опредвля на 62 лв. франко фа
бриката; 4) Определятъ се ценитв на
минералните масла, внесени отъ Д-во
„Петролъ" презъ Русе следъ 15 мартъ
т. г.; 5) Процента печалба при продажба
на дървено лгасло се опредъля както сле
два: на едро на вносителя — до 10<>/о; на
дребно отъ вносителя — 15%; б) Осво
бождаването на памучните платове и на
всички други стоки отъ задължението да
се продаватъ по ценитв на 30.VHI.1939 г.
се отнася както за внасяните, така и за
произведените въ страната стоки; 7) За
бранява се производството на нови типо
ве памучни платове. По начало, ще се
работятъ само ония типове, които еж се
произвеждали до 30.VIH.1939 г. Изключе
ние ще се допуска само съ специално
разрешение на комисията.

Указа №61. Разрешава се износа на: 1)
50 тона люцерново семе за Гърция (раз
решението е дадено на Бълг. зем. д-во
— София); 2) 500,000 кгр. сирене; 3) 1000
тона ориза на арпа, срещу вносъ на синъ
камъкъ. Подробности въ Държавенъ в-къ.
Министерско постановление № 811, от
носно суровия каучукв и издгьлията oms
•.каучука. М-вото на търговията, промиш-леностьта и труда ще издава конкретни
разрешения за изработване на гумени
-ботуши за специални цели (за обслуж
ване на кланиците, минитв и пр.).
ОкрЖжно № 7730, относно папучкий• ския (еминиджийския) tbona—невалцирана.
Терювцитть на кожарски материали на
.едро" или „на едро и дребно" ще деклариратъ и папукчийския гьонъ. Този
т ь о н ъ ще се вписва подъ № 12 въ образецъ № 4 за движението на СТОКИТЕ отъ
•група Ш. Продажбата на папукчийския гьона
ще се извършва: отъ търговците „на
• едро" или „на едро и дребно"—съ раз
решение отъ Министерството; отъ търГГОВЦИГБ „на дребно"—съ разрешение на
комисията, предвидена въ п. 2 отъ окр.
. № 2100-29.1. 1940 г.
Инструкция за приложение наредбата за
.забрана клането на телета, лгалачета,
прасета, атета и ярета и измененията
.и допблненията на с&щата наредба. По
дробности въ Държавенъ вестникъ.

Бр. 82. Указа № 66. Разрешава се из
носа на 6000 кгр. памучно семе отъ сортовъ памукъ за Испания, при условие
че ще се заплати въ долари, и на 130,000
кгр. ориза, който ще се изнесе отъ Ек
спортния институтъ въ Словакия.
Указа № 64. Забраната верху износа
на хавлии и пал!учни платове се отменя
ва. Занапредъ този износъ ще се допу
ска, но само срещу предварителенъ
вносъ на суровъ памукъ, извънъ опред-вленитв контингенти за вносъ въ Бъл
гария, за страни съ свободни девизи.
Б. Н. Банка — XIV допалнение на об
щата наредба по вноса и износа. Износътъ
на обущарско лепило (папъ) да се до
пуска само за страни съ свободни валу
ти, включително и за Белгия, Холандия и
Франция, при 6 5 % свободни чуждестран
ни валути за Б. н. банка.

Бр. 79. Указа № 63. Разрешава се износа на 300 тона ориза.
Бр. 80. Закона за войсковите коопера
тивни сдружения. Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.
Бр. 81. Известие № 30 на службата по
. ценитть: 1) Кама списъка на стоките, цени
те на които оставата на база 30. VIII.
1939 i., се прибавятъ и всички боядисани
или тъкани съ боядисани жици па
мучни платове, които служатъ за
•облекло, а така сжщо и точно изброе
ните въ п, 2 стъкларски стоки, произве
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Бр. 83. Поправка въ наредбата за
единни типове и технически норми на
вълненитгь платове и завивки.
Нарадба за тлъстинитгь (лойта) отъ
едъръ и дребенъ рогатъ добитъкъ. Подро
бности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 84. Указъ № 16. Решение относно
отпускане безъ акцизъ и общински налогъ на захарь за подхранване
слабите
пчелни семейства на
организираните
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пчелари. Подробности въ Държавенъ
вестни къ.
Бр. 85. Законъ за азмгьнение а допъл
нение на чл. чл. 27, 78 и 85 отъ закона
за минитгь. Подробности въ Държавенъ
вестникъ.
Законб за допълнение на чл. 34 отв за
кона за минитгь. Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.
Министерско постановление № 960. Въз
становява се свободната в&трешна тър
говия cs слънчогледово семе отъ реколта
1939 год..и отъ минали реколти. Търгов
ците и кооперативните сдружения могать да продаватъ свободно слънчогле
довото семе, което еж декларирали, но
за което не еж получили наряди отъ Ди
рекцията „Храноизносъ". Количествата,
които ТБ еж получили и еж авизирали
на «Храноизносъ", като негови агенти,
оставатъ собственость на Дирекцията.
Наредба .И" за търговия съ мпетна
вълна. Дирекцията за закупуване и износъ на зърнени храни получава моно
полно право да купува отъ производи
телите и да продава произведената въ
страната естествена вълна. Подробности
въ Държавенъ вестникъ.
Окр&жно М 11-33-10093 по декларира
нето на количествата тлъстини по видъ,
сортировка и състояние, които еж се на
мирали у търговците и преработвателните
заведения (индустриални и занаятчийски)
въ деньтъ на влизане наредбата за тлъстинитъ- въ сила. Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.

дустриални машини, съоржжения и дви
гатели, на обща стойность повече отъ.
101,000 лв., или повече отъ 14 работни
ка, заети въ работа най-малко 6 месеца»
презъ годината.
Заповгъдъ № 712 по наредбата за па~
мучнитгь издтлия. Наличните въ предачниците памуци, мЪстни или внесени отъ.
чужбина, да се изработватъ въ предна
значени за страната прежди само следъ
специално разрешение отъ М-вото. За
разрешение се счита: 1) писмено разре
шение или удостоверение, издадено отъМ-вото и 2) възложенъ съ Министерско
постановление или съ специална запо—
ведь нарядъ.

Регистрирани въ канарата фирми
Опр. № 9445 —20 септемврий 1939 г.::
„Златенъ петелъ* на Беняминъ (Динко)
Челебонъ Ешкенази, Шуменъ — търго
вия на дребно съ готови дрехи, платове
и галантерия.
Опр. № 9446 — септемврий 1939 год.::
Панайотъ Кириловъ, Шуменъ—търговия^
на дребно съ кафеджийство.
Опр.
№ 9447 —25 септемврий 1939 г.::
Марко Михаиловъ Христовъ, Исперихъ —
търговия на дребно съ зеленчукъ, ово—
щия и съести продукти.

Опр.
№ 9448 — 25 септемврий 1939 г.::
Питиепродавница „Здраве" на Георги.
Ботевъ Ватевъ, Исперихъ — търговия на •
Наредба относно трудовитть условия и дребно съ питиепродавство и тютюнъ.
опредтьляне минималнитгь надници на работницитп, заети въ занаятчийскитп
Опр. № 9449— 28 септемврий 1939 г.гкартонажни и кншовезни работилници (за Велика В. Петрова, Габрово — търговия-*
подвързия на книги) въ цтьлата страна. на дребно съ питиепродавство.
Бр. 86. Законъ за продажба на отпадъчнитп) продукти и нестабилни барути и
други взривни вещества, получени отъ
разредяване на стари или нестабилни
бойни припаси въ държавнитв военни
фабрики.
Законъ за данъка върху имоти, придо
бити по безвъзмезденъ начинъ.
ОкрЛжно М II-33-9566, относно разгра
ничението въ кожарската индустрия. До
сегашното разграничение се изменя. За
индустриални кожарски заведения ще се
считатъ всички такива, въ които има ин
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Опр. № 9450— 28 септемврий 1939 г.::
Хачадуръ Панозовъ Гарабедовъ, Шуменъ— търговия на дребно съ колониални и
бакалски стоки, манифактура и галан
терия.
Опр. № 9451— 28 септемврий 1939 г.:
Димитъръ Ив. Шоповъ, е. Мал. Поровецъ
(Исперихско) — търговия на дребно сь-.
колониални и бакалски стоки, манифак
тура, галантерия, железария и тютюнъ.
Опр. № 9452 — 28 септемврий 1939 r.t:
Бозаджийница „Башъ боза" на.Калина
Панева, с. Доброплодно (Провадийско)—
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търговия на дребно съ боза и сладкар
ски произведения.

Опр. № 9463 — 12 октомврий 1939 г.:
Дешка Лазарова Рачева, Габрово — тър
говия на дребно съ колониални и бакал
ски стоки, зеленчукъ, овощия и тютюнъ.

Опр. № 9453— 29 септемврий 1939 г.:
Желю Вълчевъ ЖелЪзовъ, с. Смедово
"(Преславско) — търговия на дребно съ
колониални и бакалски стоки, манифак
тура, кинкалерия, галантерия, стъклария,
железария, бакъръ и тютюнъ.

Опр. № 9464 — 12 октомврий 1939 п:
Колониалъ „Лозенградъ" на Днгелъ Ди
митровъ Стойчевъ, Варна —търговия на
дребно съ колониални и бакалски стоки.
Опр. № 9465 — 12 октомврий 1939 г.:
Питиепродавница „Вулканъ" на Петъръ
Сим. Петровъ, с. Дичинъ (В. Търновско)
— търговия на дребно съ питиепродав
ство, колониални и бакалски стоки и
тютюнъ.

Опр. № 9454 — 2 октомврий 1939 г.:
•Питиепродавница на Лалю Василевъ Дракгановъ, с. Веселина (Разградско) — тър
говия на дребно съ питиепродавство и
кафе.
Опр. № 9455 — 2 октомврий 1939 г.:
"Сава Стефановъ Ивановъ, Варна — тър
говия на дребно съ зеленчукъ и овощия.

Опр. № 9466— 13 октомврий 1939 г.:
Магазинъ .Ягода" на /ттанасъ Илиевъ
Лютовъ, Варна — търговия на дребно и
едро съ зеленчукъ, овощия, колониални
и бакалски стоки.

Опр. № 9456 — 2 октомврий 1939 г.:
"Тодоръ Стояновъ Димитровъ, Горна-оре.ховица — търговия на едро и дребно съ
манифактура, галантерия, готови горни
дрехи, производство и продажба на пар
фюмерийни артикули.

Опр. № 9467 — 17 октомврий 1939 г.:
Спиртни питиета и кафене „Централъ"
на Христо Христовъ Пасковъ, с. Горица
(Варненско) — търговия на дребно съ
питиепродавство и кафене.

Опр. № 9457 — 4 октомврий 1939 г.:
"Георги Ивановъ Димитровъ, с. Въбелъ
•(Търговищско)—търговия на дребно съ
питиепродавство, колониални и бакалски
-стоки.

Опр. № 9468 — 18 октомврий 1939 г.:
Кръчма „Приятна почивка" на Стефанъ
Цаневъ БЪлчевъ, с. Борисово (Поповско)
— търговия на дребно съ питиепродав
ство и тютюнъ.

Опр. № 9458 — 2 октомврий 1939 г.:
Тодоръ Христовъ Янгеловъ, с. Доленъ'Чифликъ (Варненско) — търговия на едгро и дребно съ дървенъ материалъ, дър>ва, питиепродавство, колониални и багкалски стоки.

Опр. № 9469 — 18 октомврий 1939 г.:
Яврамъ Лшеровъ Фархи, Шуменъ—тър
говия на дребно съ кожи, зърнени храни,
варива и фуражъ.
Опр. № 9470— 19 октомврий 1939 г.:
Никола Цончевъ Недевъ, В. Търново —
търговия на дребно съ питиепродавство.

Опр. № 9459 — 4 октомврий 1939 г.:
Василъ Каровъ Вълчевъ, Провадия —
търговия на дребно съ манифактура, га
лантерия, хранителни продукти, тютюнъ,
(Колониални и бакалски стоки.

Опр. № 9471 — 19 октомврий 1939 г.:
Димитъръ П. Караловски, Шуменъ—тър
говия на дребно съ захарни издъ\лия и
леблебии.

Опр. № 9460— 12 октомврий 1939 г.:
Христо Ивановъ Христовъ, с. Манастирци (Търговищско)— търговия на дребно
-съ питиепродавство.

Опр. № 9472 — 19 октомврий 1939 г.:
Петъръ Миневъ Цоневъ, с. Побитъ-Камъкъ (Разградско) —търговия на дребно
съ горивни и дървени материали и мас
лодайни семена.

Опр. № 9461 — 12 октомврий 1939 г.:
Хамидъ Исмаиловъ Дели Юмеровъ, Шуменъ — търговия на дребно съ колони
ални и бакалски стоки, манифактура, га
лантерия, железария, зеленчукъ, овощия,
•брашна, фуражъ и царвули.

Опр. № 9473 — 20 октомврий 1939 г.:
Иванъ Христовъ попъ Христовъ Поповъ,
с. Поликраище (Горно-орЪховско) — тър
говия на дребно съ питиепродавство, тю
тюнъ, колониални и бакалски стоки, съестни продукти, варива и зеленчуци.

Опр. № 9462— 12 октомврий 1939 г.:
.Моню Миневъ Моневъ, с. Девня (Прова
дийско)— търговия на дребно съ колони
ални и бакалски стоки и яйчарство.
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Ще рекламирате най-ефикасно производството си,.
като участвувате въ Варненската международна
изложба; тя превръща търговскигв възможности.
въ реални СД-БЛКИ.
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