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МЕСЕЧНО СПИСЯНИЕ НЯ ВЯРН. ТЪРГ.-ИНД. КЯМЯРЯ
Проф. Станчо Чолаковъ.
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Стопанската цщш на френския м ш № п и т .
Като прочете човекъ заглавието, ще помисли, че това
е една тема, която нъма нищо общо съ нашите работи.
Въ сжщность не е така. Това е една извънредно интересна
тема, особено за стопанските съсловия. Затова е и актюелка.
Както знаемъ, ц-Ьлиятъ светъ се движи по посоката на
дирижизъма: .тоталитарните" държави по-силно и еж отишли
по-далечъ, а „демократичните" държави еж още по пери
ферията. Въ вевки случай, либерализмътъ е сметанъ за една
оть жертвигЬ на войната. Сега той не сжществува никжде.
Стопанскиягь либерализъмъ се характеризира съ пълна
свобода на действие, несмущавана отъ намесата на каквато
и да било власть, когато дирнжизъмътъ означава контролъ
надъ частните стопански инициативи и ограничаване на про
явленията имъ. Некои автори го опредвлять като стопански
национализъмъ, за разлика оть стопанския интернационали.
зъмъ на либерализма. Внезапно френската стопанска поли
тика иска да направи малъкъ завой. Френскиягь минисгьръ
на финансите смета, че стопанското* съвземане на Франция
ще се оежществи, когато дирижизмътъ^бжде смегченъ и ко*
гато свободата на стопанските съсловия се поотпусне.
Ето, това е то интересното: ще yente ли опитътъ на
финансовия минисгьръ Paul Reynaud,.HnH не? Ще се докаже
ли на практика, че единъумвренъ "дирижизъмъ е по-полезенъ отъ крайния дирижизъмъ? Извинявамъ се, ако кажа, че
въ една статия преди две години се олитахъ да опредъля
умерения дирижизъмъ като насочвано, направлявано сто
панство, а крайния дирижизъмъ—като управлявано стопан
ство1). Направляваното стопанство има ГБЗИ преимущества,
че запазва творческата сила на частната инициатива (защото
живеемъ въ едно капиталистическо стопанство, основата на
') «Идеята за организираното народно стопанство", въ списанието
на завършилнгЬ Висшето търговско училище, Варна.
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което е частната собственость), но поставя корекции върху
тази частна инициатива, за да я насочи сама да се приспо
соби и нагоди къмъ ЦЯЛОСТНИТЕ обществени нужди на народа
и на държавата, безъ да се упражнява каквато и да било
принуда, както е при управляваното стопанство. Министъръ
Paul Raynaud иска да приложи имено тази система (насоч
вано, направлявано стопанство) и то въ най-леката Й форма,
безъ обаче да става дума за либерализъмъ. Отъ неговия
опитъ ще остане да се поучатъ много държави, въ това число
и ний, защото нашата стопанска политика още не е въз
приемана спокойно и одобрително отъ стопанскитв ни сь-,
еловия и защото мерките, на Paul Reynaud ок еднакво при
ложими навевкжде.
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Основата на политиката, която усвоява P. Reynaud, е
ясна и категорична: 1) требва да се намали нуждата на дър
жавата отъ пари подъ формата на заеми, за да се дадевъзможность на-стопанските дейци да се снабдятъ съ капитали
и 2) твзи заемни капитали требва да бждзтъ съ евтина лихва,
за да се даде възможность за разширение на производството
и намаление на безработицата.
За осъществяването на твзи две основни цели се съз
дадоха нЪколко декрети, които дигнаха много шумъ, стигна
се до стачка, но пакъ беха одобрени отъ парламента и се
ната. Нека съ няколко думи да си припомнимъ сжщностьта
на твзи декрети, едни отъ които иматъ финансовъ характеръ,
други иматъ стопански характеръ (некои отъ гвхъ засягатъ
работното време и възнаграждението, затова еж наричани
социални декрети), а трети иматъ парично-кредитенъ ха
рактеръ.
Ш

Преди всичко, Франция бъше стигнала и е още до едно
състояние значително no-слабо въ сравнение съ времето отъ
преди войната и даже въ сравнение съ състоянието й отъ
преди н-Ьколко години. Както е, впрочемъ, съ всички дър
жави, защото широката и тежка стопанска социална криза
не пощади нито една страна. Министъръ Paul Keynand смета
че производството на Франция намалява, защото държавата
заема подъ формата на дългосрочни и краткосрочни кредити
поч"олвмата частьотъ националния доходъи по този начинъ
намалява разполагаемия кредитъ за частното стопанство и
поскжпява лихвата му. Той смета още, че неуравновесениятъ
бюджетъ на държавата прави франка нестабиленъ и кара
капиталите да бБгатъ отъ Франция.
Нарастването на държавния бюджетъ е очертано чрезъ
Отношението къмъ националния доходъ, Отъ кржгло 250
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милиарда франка националенъ доходъ презъ 1938 год. 110
милиарда франка минаватъ въ публичния бюджетъ (45°/о). ft
отношението на бюджета къмъ определените части оть на
ционалния доходъ е още по красноречиво. Така напрнмеръ
общиятъ доходъ на работници и чиновници презъ 1913 год.
е билъ кржгло 16 милиарда франка, а държавата» окржзите
и общинигв еж упражнявали единъ разходенъ бюджетъ,
кржгло 7 милиарда франка. Съ други думи отношението
между общия публиченъ разходенъ бюджетъ къмъ доходите
на работници н чиновници се изразява съ 43,7%. Презъ
1938 год. доходите на работници и чиновници се изчисляватъ
на кржгло 140 милиарда франка, когато общата сума на
публичните разходи е кржгло 110 милиарда франка,. Това
ще рече, че отношението на публичния разходенъ бюджетъ
къмъ доходигЬ на чиновници и работници се изразява съ78,6%!
Това значи че относителното бреме на публичния бюджетъ
е почти удвоено презъ 1938 год. спремо 1913 год. (отъ 43,7%
става 78,6% спремо доходите на чиновници и работници).
Още по-тежко се очертава положението като се вземагь
предвидъ доходитъ отъ капитали (Както се знае, Франция е
класическата страна на спестяванията. Тамъ и бедни и бо
гати еж рентиери. На това обстоятелство се дължи и ГОЛБмата капиталова сила на Франция). Доходите отъ капитали
презъ 1911 год. се изчисляватъ на кржгло 10 милиарда франка
срещу единъ общъ публиченъ разходенъ бюджетъ оть 6lf*
милиарда франка. Отношението на бюджета къмъ доходите
оть капитали е 62,5а/о. Доходите отъ капитали презъ 1938 г.
се изчисляватъ на кржгло 55 милиарда франка между кржгло
110 милиарда общъ публиченъ бюджетъ. Отношението на
общия разходенъ бюджетъ къмъ ДОХОДИТЕ ОТЪ капитали е
вече 200%! По отношението на ДОХОДИТЕ ОТЪ капитали, сле
дователно публичниятъ бюджетъ е повече отъ утроилъ
бремето си.
Това колосално нарастване на публичния бюджетъ е
принуждавало държавата и общините да правятъ големи
заеми, за да покриватъ застрашителните си дефицити. На
растването на публичните заами за сметка на частните, по
ради което се е спжвала частностопанската инициатива, се
вижда отъ следната таблична:

. Заеми, въ ми
лиарди франка
Публични
Частни

1911-1913 1926-1928 1935-1937
0,28
10,48

37,18
39,30

44,48
15,57

Докато презъ 1911—-13 години публично-правнитЬ тела
еж отнемали едва кржгло 280 милиона франка отъ общите
заемни капитали 2,6°/о, а за частните стопанства еж оставали
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10 милиарда и 480 милиона франка, то презъ 1926—1928 г.
държавата и другите публично-правни твла отнематъ отъ
кредитния пазаръ 37 милиарда и 180 милиона франка (48,6%),
срещу 39 милиарда и 300 милиона франка за частните сто
панства, а презъ 1935—1937 години положението е страшно:
докато частните стопанства правятъ заеми на сума 15 ми
лиарда и 570 милиона' франка, държавата, общините и окржЗИТБ заематъ 44 милиарда и 480 милиона франка (74,1%
отъ целия пазаръ). Съ други думи, креДитниятъ пазаръ е
окупиранъ почти изцело отъ публично-правнитЬ твла.
IV---.'
Министъръ Paul Reynaud иска да започне именно отъ
тука. Той желае да стабилизира бюджета и да даде импулсъ
на частната инициатива за увеличаване на производството.
Споредъ духа на аргументацията, изразена отъ г. Paul
Reynaud предъ парламента, вече отъ много години насамъ
Франция нЪмала бюджетъ. Верно е, че всвка година парламентъть гласувалъ приходи и разходи, но сметкитв еж пра
вени съ сериозни заблуждения. Покрай редовния бюджетъ
сжществуватъ и извънредни бюджети, тъй че на края на го
дината имаме единъ приключенъ бюджетъ който се отличава
коренно отъ гласувания бюджетъ. Така напримеръ, гласуваниятъ бюджетъ за 1937 год. е предвиждалъ единъ излишъкъ
отъ 37 милиона франка, а въ действителность е билъ при
ключенъ съ единъ дефицитъ отъ 9 милиарда и 500 милиона
франка. Това заблуждение трЪбва да се отстрани, казва Министра на финансите. Затова той предвижда 10 милиарда
франка съкращения на излишни държавни разходи и 10 ми
лиарда франка нови данъци върху*консумацията и върху
приходитк, за да балансира бюджета, като се има предвидъ,
че за въоръжението на Франция се предвиждатъ нови 25
милиарда франка разходи за 1939 година. (Презъ 1938 год.
еж били 16 милиарда. Значи презъ 1939 год. ще станатъ
общо 41 милиарда франка).
Когато Paul'Reynaud заелъ финансовото министерство
(2 ноемврий 1938 год.) заварилъ следния бюджето-проектъ
за 1939 год., изработенъ отъ неговия предшественикъ:
1. Редовни разходи
2. Извънредни разходи
Всичко разходи
Всичко приходи
Дефицитъ

72.000.000.000 франка
35.500.000.000
107.5QO.000.000 франка
63.500.000.000
44.000.000.000 франка :

.

Дефицитътъ требвало да бжде покриванъ чрезъ заеми.
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Изработениятъ отъ Paul Reynaud бюджето-проектъ има'
следния видъ:
1. Редовни разходи

63.317.000.000 франка

(икономии 8.683.000.000
2. Извънредни разходи 28.286.000.000 франка
(икономии 7.214.000.000
Всичко разходи 91.603.000.000 франка
(общи икономии 15.897.000.000
3. Всичко приходи
66.345.000.000 франка
(увеличени съ 2.845.000.000
Дефицитъ 25258,000.000 франка

франка)
франка)
франка)
франка)

По този начинъ Paul Reynaud намалява нуждите на дър
жавата отъ дългове за покриване на дефицита отъ 44 ми
лиарда франка на 25 милиарда и 258 милиона франка. Наймалко съ кржгло 19 милиарда франка, следователно, ще се
облекчи кредитниятъ пазаръ за частното стопанство. Послед
ното ще засили своята дейность, националниятъ доходъ ще
се увеличи, тъй че сравнително много по-лесно ще може да
понесе новите данъци, предвидени съ декретите. Но, освободениятъ кредитенъ пазаръ требва да стане достжпенъ за
частните стопанства. И действително, Banque de Franse " на
малява лихвата на 2%1
.

/.

• V. •

И така, Paul-Reynaud балансира бюджета чрезъ иконо
мии и чрезъ нови данъци, но за да даде възможность на
стопанството да се засили за да усеща по-леко както НОВИТЕ,
тъй и старите данъци, той намалява лихвата и облекчава
некои отъ наложените норми и ограничения на промишле
ното производство. Възстановителната програма на Paul
Reynaud обхваща три съставни части» обединени въ едно
строго обмислено цело: финансови, стопански и парични
мероприятия. Всвка една отъ ТЕЗИ групи мерки води къмъ
една и сжща цель: възстановяване на бюджетното равнове
сие, поносимо отъ едно прогресиращо стопанство, на раз
положението на което ще придадатъ вжтрешни и външни
капитали и то съ евтина лихва. За изпълнението на тази
сложна, но добре подредена задача Paul Reynaud прокара,
както по-горе се каза, неколко декрети. Твхъ можемъ да
разд-влимъ (споредъ съставния характеръ на задачата) на
следните групи:
1) Фискални декрети (уреждатъ новите приходи и бюд
жетните икономии)
*
2) Стопански декрети (засягатъ цените, работното време
и надницигв)
3) Парично-кредитни декрета (засягатъ условията на
паричния пазаръ).
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Нито местото позволява едно поединично разглеждане
на различнитЬ декрети, нито пъкъ е полезно да се спираме
на подробностите, затова тукъ ще се опитамъ да изложа
общия духъ на всека отъ трите групи декрети, както и да
скицирамъ нЪкои вече проявени последици.
Фискалнитв декрети за новитк приходи въвеждатъ единъ
извънреденъ прекъ данъкъ 2 % върху приходите, като осво
бождава лицата, които имать годишенъ приходъ до 6.000
франка (кржгло 15.000 лева), и облекчава семейсгвата.които
иматб 2 и повече деца. Увеличавать се и косвените данъци
върху тютюна, върху кафето, върху захарьта, върху билетите
за пжтуване по железница, автобуси и т. н. Данъците еж за
предпочитане предъ една инфлация, казва Paul Reynaud, къмъ
която сигурно би ни довелъ този „неравенъ бракъ между
едно разстроено етапанство и една разхищаваща държава."
Фискалнитв декрети за икономии засягать въпроса за
съкращаването на н4кои служби. Следъ войната и особено
огъ 1931 год, насамъ и въ Франция, както у нась и другаде,
еж се създали различни автономни и полуавтономни учреж
дения и институти, вевки единъ съ отделни секретари, касиери,
писари и пр., макаръ работата на неколко институти заедно
да е колкото за единъ секретаръ, за единъ касиеръ и т, н.
Така напримеръ, въ различно време еж били създавани институтъ за външна търговия (като нашия експортенъ институгь), инсгитутъ за житото (като нашия храноизносъ), институтъ за мините, инсгитутъ за пострадалите отъ ВОЙНИТЕ
и т. н. Всички тези институти требва да вдизатъ въ съответ
ните си Министерства. Излишните чиновници ще бждатъ
освободени отъ длъжность. Държавата требва да престане
да прахосва народното благосъстояние. Какъвъ благороденъ
куражъ. достоенъ за подражание!
Стопанските декрети вървятъ по н%колко посоки: .
1) Първо, премахната е контролата надъ ценитв на
едро. Запазена е само контролата недъ цените на дребно.
2) Второ, предвижда се сливането на по-дребните (осо
бено транспортни) предприятия въ едно, за да се дойде до
по-ефтино индустриално производство.
3) Трета, съкращавать се държавните строежи на пжтища, мостове, сгради и пр. Запазватъ се само .военните"
инвестиции и некои мероприятия, които интересуватъ зем&деленото производство.
4) Работно време въ предприятията може да бжде уве
личено съ до 8 часа седмично (досега бъше' определено на
40 часа седмично). Разбира се, • извънредните часове се
заплащатъ.
Сжществената мисъль на Paul Reynand, поставена въ
основата на стопанските декрети, е че държавата требва да
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стане по-малко търговецъ, по-малко банкеръ и по-малко гарантъ, а регламентационниятъкорсетъ на индустрията требва
малко да се поразпусне, защото ще я задуши. Независимо
отъ това, безъ по-гол-Ьмо напрежение на труда и на маши
ните н%ма и по-голЪмо производство и по-големи доходи.
Парично-кредитнигв декрети иматъ за цель да възста. новятъ свободата на валутата, да раздвижатъ и привлекатъ
капитали и да ги предложатъ на индустрията съ евтина
лихва, за да се избегне една евентуална инфлация или де
валвация. Тази група декрети еж въ сжщность най-важните
защото еж най-смелите и едновременно най-рискованите
като се има предвидъ обстановката вънъ отъ Франция. По
неже този редъ наредби и у насъ играятъ главната роля, ще
се спра за н4колко минути.
VII
Инфлацията следъ войната и девалвацията следъ 1928
и 1936 год. еж намалили френското национално богатство
значително. Г-нъ Rene Pupin дава следнитЪ интересни числа
(„Le Cnpital*. 9. I. 1939):
1) Отъ 1853 до 1914 година френското национално бо
гатство е нарастнало съ кржгло 200 милиарда златни франка;
2) Отъ 1914 до 1935 година (4 години война и инфлция и девалвацията презъ 1928 год.) френското национално
богатство намалява съ кржгло 60 милиарда златни франка;
3) Девалвацията отъ 1936 до 1938 год. е причинила едно
намаление на френското национално богатство съ кржгло
115 милиарда златни франка.
Съ други думи, което е било спечелено съ близо 60
годишенъ упоритъ трудъ, е било изгорено отъ инфлацията
и двалвацията за няколко години.
Затова именно Paul Reynand се бори срещу едната и
другата, като намалява бюджетния дефицигь и отстранява
държавата отъ кредитния пазаръ. Предъ сената той се е изразнлъ по следния начинъ: .Требва да се избира единъ отъ
двата пжтя: свободата на монетата или принудата. Ний из
брахме първия, защото принудата води къмъ контрола надъ
валутата, мЪрка пълна съ опасности.
Некои вервагь, че тази контрола може да бжде час
тична и мека. Това е едно големо заблуждение. Въ Франция
споредъ нейната стопанска структура, една контрола надъ
валутата може да бжде само пълна. Но една пълна контрола
надъ валутата е една машинария твърде много комплици
рана. Въ Германия тя функционира благодарение на 12,000
чиновници и на една реглементация, която последната година
запълва единъ томъ отъ 1000 страници. Требва тайна служба
смъртно наказание и черни или или кафяви ризи въ всеко
село™* (La journle mdustrielle, 29. XII. 1939) По този начинъ
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,Pau! Reynand отстрани принудата на управляваното стопанство
макаръ че големъ брой хора развиватъ оживена пропаганда
за подражание на съседите (Германия и Италия). Девизъть
на ТБЗИ хора е, че вънъ отъ принудата немало благополу
чие. Тйхниятъ планъ е кратъкъ: инфлация и пълна контрола,
На гледъ този планъ е кратъкъ и правъ, но въ действителность той е пъленъ съ сериозни опастности и рискове за
стопанството, за размената и^ за държавата. Тези рискове еж
резултать на нестабилната' валута, ft принудата води къмъ
разложение и анархия на духа. Затова, казва Peu! Reynand,
азъ ще импулсирамъ стопанството, като му дамъ възможность да разполага съ по-големи и по-ефтини кредити, но
ще проведа една дефлация (съкращение) на държавните
разходи, за да се осуети развиването на една обща инфлация.
По-големитЬ кредити за стопанството ще бждатъ въз
можни поради приливането на капитали къмъ Франция, тъй
като бюджетното й равновесие имъ дава необходимата .га
ранция. И действително, статистиката показва, че една пжвма
часть отъ рентнитЬ капитали, крито се движатъ между меро
давните св-втовнй банкери': (Парижъ, Лондонъ, Нюйоркъ), е
вече. дошла въ Франция. vHa това обстоятелство се дължи
повишаването на курса на френските ценни книжа. Така
напрнмеръ, 4% облигации 1925 год. ек се повишили отъ 130
франка въ началото на м. ноемврий 1938 год. на 165 франка
въ края на м. дек$мврий 1938 год. Засжщото време 4V2%
облигации 1932 год. еж се повишили отъ 81 франка-на 94
франка, 3 % облигации 1918 год. еж се повишили отъ 79
франка на 88 франка, и 4°/о облигации 1918 год. еж се по
вишили отъ 74 франка на 93 франка. Разбира се, за това
приливане на капитали къмъ Франция, изразявано и въ бързи
покупки на френски ценни книжа, Спомагатъ както Лондонъ,
• ^Чъй и Нк^йоркъ, понеже
и Англия и Съединените Щати предвиждатъ колосални1 суми за въоржжение, които застраша вагъ
бюджетното равновесие, та капиталите се изтеглятъ отъ тамъ,
но най-сжщественото условие за прииждането на капиталите
къмъ Франция е плана на Paul Reynaud да балансира бю
джета и да импулсира стопанството. По всичко се вижда, че
Paul Reynaud ще играе шаха си отлично', понеже веднага из
ползува настжпилите обстоятелства. Преди всичко, повишениятъ курсъ на облигациите на
малява реалната имъ лихва. Така напримеръ, ако една 100
франкова облигация, съ купонъ 4% има курсъ 50 франка.
то значи че лихвата е 87о (4 франка за 50), а ако курсътъ
е 200 франка, то значи че действителната лихва е 2 % (4
франка за 200). Това реално понижение на лихвата дава
възможность за конверсия (замена на единъ no-скжпъ заемъ
съ по-евтинъ). Тъкмо това и направи Paul Reynaud. Заемъть
за мароканските железници, емитиранъ въ Холандия презъ
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1926 год. съ 7% лихва и 94% курсъ, е конвентиранъ на 5%.
Всички заеми на френските железници (кржгло 3*/г милиарда
франка), емитирани въ Холандия и Швейцария съ лихва отъ
472°/о до 672%, еж конвентиргши на лихва 4%. По този начинъ държавата печели за 1939 год. кржгло 80 милиона
франка (икономии отъ лихви).
Втората последица отъ повишения курсъ на облига
циите е, че въобще лихвата става по-низка, което дава възможность и на банкитЬ да намалятъ лихвата за отпущанитЬ
заеми. И наистина, на 3.1.1939 год. Banque de France намали
сконтото на 2%. Както знаемъ сконтовиятъ процентъ на една
емисионна банка е барометъръ за паричното състояние на
една страна и мерило за възможното разгъване на кредита
и на производството. Но лескиятъ достжпъ до кредита не
бива да създаде почвата за обезценка на парите и за избьтване на чуждигЕ капитали. За тази цель е необходима го-лйма сигурность въ вжтрешнигЪ политически и стопански
условия на страната. Именно това иска да даде Paul Reynaud;
стегнатъ, ясенъ и откритъ бюджетъ и разпущане корсета на
производството.
VIII ""

:

.

V

Въ речьта си предъ парламента на 22.ХН.1938 г. Раи! Reynaud
цитира данни, отъ които иска да извлече заключението, че
неговиятъ планъ за стопанското, повдигане на Франция дава
резултати даже още въ самото начало. Ето некои отъ ТБЗИ
данни:
• ,
,,-'•/
На края на м. ноемврий спестовните каси показватъ
единъ излишъкъ отъ влогове 709 милиона франка.
Товарените презъ една седмица вагони се увеличавал?
отъ 42.600 за седмицата 26.XI — 2.ХП, на 44.000 за седмия
v
цата 10.XII — 16.XU.
Оборотите на голъмите магазини нарастватъ веднага
следъ началото на ноември, като надминавагь всички други
месеци на годината, а сжщо и ноемврий и декемврий 1937 г.
Поржчките за индустриални произведения еж увеличени
съ 10*/о спремо сжщото време 1937 год.
Продажбите на автомобили еж нарастноли отъ средно
12.500 за ноемврий — декемврнй 1937 год., на средно 16.500
за ноемврий — декемврий 1938 год.
Индексътъ на цените се движилъ както следва: 654 за
и. октомврий, 657 за м. ноемврий и 666 за м. декемврий (при
база 1914 = 100.
Д само отъ повишения курсъ иа облигациите и^акциите,
поради, прииждането на.чуждитв капитали, портфейлътъ на
французите е обогатенъ съ кржгло 65 милиарда франка.
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IX
Но, както въ самото начало се каза, планътъ на Минисгьръ Paul Reynaud е колкото интересенъ, толкова е съпроводенъ съ неизвестност Преди всичко, срещатъ се възра
жения, че само частично се отива къмъ либерализъмъ, за
щото при 30—40°/о данъчно бреме (колкото се предполага
че ще тежи бюджета за 1939 год.) въобще не може да се
говори за либерализъмъ. Освенъ това нъколко декрети ограничаватъ некои кредитни сделки, напрнмеръ колпортажа и
демаршажа съ златото—нещо, което сжщо не е СЪВМ-БСТИМО
СЪ стопанския либерализъмъ.
Други критици изразяватъ съмнение за успеха на плака
Paul Reynaud, понеже требвало да се намерятъ пазари за
евентуално по-големото производство, което се преследва
чрезъ самия планъ, а тъкмо това е трудна работа при строгия
стопански национализъмъ на другите държави. Ако досега
френскнятъ експортъ не билъ по-големъ, то не е защото
производството не би могло да бжде засилено и при зава
рените отъ Paul Reynaud условия, не е и защото френските
цени били неблагоприятни, а е защото валутните ограниче
ния въ другигЬ страни осуетявали заплащането на евентуално
по-големъ френски износъ.
Трети критици въставатъ въобще срещу самата идея на
Paul Reynaud, Споредъ гЬхъ, връщането къмъ либерализма,
макаръ и частично, е невъзможно. Нима Франция ще про
дължава да внася машини и машинни части, казватъ тЬ, ко
гато си има отлична металургична индустрия? Нима ще про
дължава да внася различни тъкани, когато си има отлична
текстилна индустрия? Че какъ ще се засили производството,
ако се позволява на чуждата индустрия да идва на мастния
пазаръ? Тъкмо по тйзи причини Франция требва да се види
принудена да усвои известна доза днрижизъмъ. Думата е
поне за контрола надъ кредитирането и контрола надъ це
ните, Независимо отъ това, увеличаването на работното вре
ме щело да даде възможность на предприятията да се задоволяватъ съ по-малъкъ брой работници, което ще рече че
безработицата щела да се увеличи.
•
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Такива сериозни очаквания и сжщевремено възражения
възбужда шнрокиятъ финансово-стопански планъ на министъръ Paul Reynaud. Действително, той представлява една из
държана логическа конструкция, защото поставя причини и
следствия въ една очевидна прагматичкость, но времето ще
покаже, дали външнитЬ обстоятелства ще се подчннять или
ще се наложатъ. Въ всъки случай планътъ на Paul Reynaud
не е либераленъ. Той е само единъ опитъ да се усвоятъ из
вестни либерални нюанси въ досегашния френски диринш-
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зъмъ. Въ основата си съдържа елементите на направлява
ното стопанство. Имено поради гЬзи причини ми се струва,
че Paul Reynaud нЪма да се компрометира. Когато държа
вата ще намалява темпото на задълженията си, когато бюджетътъ е балансиранъ, когато държавата не се увлича въ
излишни разходи, когато „корсетътъ на стопанството* се
поразпусне, тогава валутата ще стане стабилна, кредитните
операции ще се нормализирагь и производството ще поеме
нагорнището, посочвано отъ една планомерно очертана цель
безъ да се стига до принудата и строгоститЬ на управляваното
Стопанство.
XI
За да се допълни описанието на бюджетната финансовостопанска програма Paul Reynaud, нека да бждатъ казани
неколко думи и за преоценяването на златната наличность
въ Banque de France. Тази наличность е фигурирала по ба
ланса на банката споредъ единъ по-низъкъ курсь на ан«
глийската лира (значи французкиятъ франкъ е по-скжпъ).
Сега златната наличность е преоценена по курсь 170 франка
за английската лира. По такъвъ' начинъ номиналната стойность на слицата се показва съ кржгло 10 милиарда франка
повече. Смисълъть на тази операция е двоенъ: първо» Paul
Reynand иска да си осигури десетина милиарда франка за
неотложнигЬ нужди на държавата (главно за въоржженията)
докогато неговите финансови мерки дадать резултати (обло
жените нови данъци постжпятъ) и второ, да се намали задължението на държавата къмъ Banque de France. Ho тъй
като евентуалното използуване на тъзи 10—11 милиарда
франка за нуждитв на държавата би означавало инфлация.
то Paul Reynaud направи всички усилия да не ги използува,
Данъцитв постжпиха no-скоро отъ очакванията и надъ очак
ваните размери, тъй че преоценката на златната наличность
остана да разреши само втората задача: задължението на
държавата къмъ Banqye de France се намали съ кржгло 11
милиарда франка. За илюстрация на мисъльта си ще си
послужа съ следния предполагаемъ балансъ:
1. Преди преоценката на златната наличность
Яктивъ
В. de France
Пасивъ
1) Златна налич. 100
2) Търг. портфейлъ 50
3) Аванси на държ.

20
170

1) Банкноти въ
обръщение
2) Кредитори

160
10
170
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2. Следъ преоценката на златната налнчкость
Яктивъ
В, de France
Пасивъ
1) Златна налич.

110

2) Търг. портфейлъ 50
3) Аванси на държ.

20
170

1) Банкноти въ
обръщение
2) Кредитори

160
10
170

Това е също единъ отъ начините за балансиране на
държавния бюджегь, понеже се намалявгтъ задълженията му
но е същевременно и изразъ на една легална девалвация
на франка. Влрчемъ, тр-Ьбва да се каже, че днешниятъ
курсъ на лирата не е 170, както златната налнчностье прео*
ценена, а е 177, тъй че самата преоценка още не изразява
едно легално признаване на заварения деиствителенъ курсъ
на франка. И действително, курсътъ на франка се повишава
бавно, следъ като беше стигналъ най-низкото си ниво около
времето на генералната стачка (30. IX. 1938).

К. Клаевъ
нач. на инд. отдЪлъ

-Дошдъ пргдъ XL1V редовна сесия на
Вврнен. търг. инд, камара
Стопанската полза отъ индустрията и нейното полити
ческо значение се съзнавать днесъ отъ всички културни
държави. Това съзнание, особенно следъ световната война,
се оформи съ усиленъ стремежъ отъ страна на всека дър
жава, да осигури развитието на едно модерно производство,
съгласувано съ мЪстните условия, което да завладее местния
пазаръ и да спести изнасянето на чужди платежни средства,
да осигури прехраната на незаетото въ земеделието търго
вията н занаятите население, да повдигне стойностьта на земедЪлскитБ продукти, да улесни и насърдчи нагаждането на
натГотб^ана К Ъ М Ъ ПО"ЯОХ0ДНИ «УЛТУРИ » Да осигури народТия мотиви еж ръководили управниците на нашата
държава, когато е била възприета политиката на защита и
покровителство спрЪмо нашето индустриално производство.
Тая, именно, политика е прокарана у насъ чрезъ З^конГТа
насърдчение на.местната индустрия отъ 1895 гол, й следва-
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щите закони отъ 1905, 1909 и 1928 год. Докато първите три
закона постепенно разширяваха облагите за индустрията и
бъха насочени къмъ създаването на една национална здрава
индустрия, последниятъ законъ за насърдчение на местната
индустрия отъ 1928 год., целеше, по-скоро, да запази създа
дената презъ 30 годишенъ периодъ мЪстна индустрия и да
я подготви къмъ единъ новъ режимъ, при който държавното
покровителство ще бжде ограничено само съ митническа
защита.
Нема съмнение, че тая индустриална политика на по
кровителство, Следвана отъ държавата въ продължение на
неколко десетилетия, даде своите положителни резултати.
Местната ни индустрия закрепна, раздипли се и зарегистрира
значителни успехи. Резултатите, отъ тая индустриална поли
тика, можеха да бждатъ още по-значителни, ако точното
прилагане на създадените закони бЪ спазвано еднакво отъ
всички Министерства и държавни ведомства, но за съжале
ние много еж случаите, когато въ миналото държавните ор
гани съ своите действия си противоречиха по отношение на
индустрията и съ това забавяха нейния прогресъ. И днесь
още тоя въпросъ не е уреденъ. Въпреки централизирането
на индустриалната политика въ ржцетв на М-вото на търг,.
промишл. и труда отъ новия законъ за индустрията, все още
праволинейното, еднакво и последователно третиране на ин
дустрията и разрешаване на нейните въпроси не е постиг
нато. Желателно е, въ най-скоро време, отношенията на
всички държавни ведомства къмъ индустрията да бждатъ
координирани и строго съгласувани съ преследваните цели
и духътъ на нндустриялната ни политика.
Но при все това, бързото развитие на нашата индустрия
е фактъ неоспоримъ. Отъ малки промишлени работилници,
у насъ въ късо време, израстнахз здрави индустриални пред
приятия въ почти всички браншове на индустриалното про
изводство. Въ некои производства дори се създадоха крупни
модерно, организирани и обзаведени фабрики отъ европей
ски мащабъ.
'"•_-Главните елементи на държавната покровителствена по
литика спрЪмо индустрията бЪха митническата) ж, п. тариф
ната и данъчната политика. Най-ефикасното' покровителство
на местното производство бе безмитния вносъ на машинни
сурови материали, следъ което следваха, намаленията на
наелата и данъчните облекчения. Тия облаги, обаче, които
насърдчиха изграждането на нашата мЪстна индустрия, отъ
1928 година започнаха да отпадатъ. Най-важната и крупна
облага-безмитниятъ вносъ на машини и сурови материали—
фактически е премахната отъ 1930/31 година съ увеличе
нието на адвалорните такси върху сжщигЬ материали, както
и съ данъка за засилване на държавните приводи. Достигна
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се до тамъ, че за известни материали специфичното мито бе
по-малко оть адвалорното и индустриалците предпочитаха
да заплащатъ митото на общо основание, вместо да се ползуватъ оть облагите на безмитния вносъ. Н въ края на 1936 г.
„безмитниятъ вносъ" се ликвидира окончателно съ измене
нието на митническата ни тарифа. Приблизително сжщата
участь сполетя и другите облаги дадени оть държавата на
българския индустриалецъ; намаленото навло върху превоза
за индустриалните произведения по железниците, данъчните
облекчения и т, н. Съ постепенното премахване на облагите
по насърдчение на местната индустрия, закона оть 1928 год,
стана почти безпредметенъ, а индустриалната ни политика,
лишена фактически оть принципите на покровителство и
облаги, легнали въ нейните основи, се мжчеше да разре
шава въпросите, свързани преко или косвено сь индустрията,
инцидентно, безъ спазването на каквато и да била система
и последователность. Така създаденото положение постави
индустрията ни на големи изпитания. Нейното положение
б4ше още повече окончателно оть продължаващата станция
на местния пазаръ и лошите кредитни условия на страната.
Така очерталите се неблагоприятни перспективи, които се
риозно заплашваха индустрията ни, б£ха причината да се
замислятъ както правителството, така и всички стопански
среди, за вземането на необходимите мерки. Първите стжпки
се направиха презъ 1934—1935 г., като се заработи сериозно
върху очертаването на една системна и последователна ин
дустриална политика, която да държи сметка за състоянието
на българската индустрия и да помогне за нейното по на
татъшно развитие. На края, въ резултатъ на дълги проучвания
правителството очерта своята нова индустриална политика въ
наредбата — закокъ оть 1936 г. Тоя законъ се различава
оть предишните закони съ това, че поставя на първо место
не насьрдчението,а регламентирането на местната индустрия
Съ право можемъ да кажемъ дори, че той открива нова
ера въ индустриалната политика на страната ни.
Новиятъ законъ зр индустрията обхваща трити главни
области иа индустриалната политика: регламентирането, ра
ционализирането и насьрдчението на местната индустрия.
По отношение на първата и втората области (регла
ментирането и рационализирането), като наистина навре
менни мерки нема какво да се забележи. Остава те да бждать смислено проведени.
" '
По отношение, обаче, на третата область — насърдче
ние на индустрията — требва да кажемъ, че сега закона за
индустрията цели да постави насърдчаването на нови началаТукъ требва да отбележимъ, че бъпреки тая глава на за
кона, която предвижда мерки за улеснение и насърдчение
на индустрията, днесь българската индустрия не се ползува

Брой 1

„Икономически известия"

Стр. 15

отъ никакви конкретни привилегии и облаги. Днесъ един
ствена защита за индустрията е останала ^митническата та
рифа, която и безъ това е неизбъжннятъ пазнтель на инду
стрията въ всички държави. И тукъ му е местото да изгькнемъ, че тази единствена опора на индустрията, тр-вбва да
бжде ревностно пазена, ако искаме да съхранимъ нашата
национална индустрия, създадена съ непосиленъ полув-Ьковенъ трудъ и големи жертви.
Тази е атмосферата, при която е работила българската
индустрия презъ последните десетина години. Тя, обаче, не
е убила духътъ на българския индустриалецъ, неговата енер
гия и неговия стремежъ къмъ творчество. Въпреки премахна
тите облаги, неустановената индустриална политика и теж
ката криза тя успешно се е борила за запазване на своето
съществувание. Нека се надяваме, че стопанската политика
на държавата съ очертаването на новата индустриална по
литика ще yen-fee постепенно да гарантира правилното и спо
койно развитие на индустрията ни и за напредъ. Държав
ното ни ръководство требва да съзнае, обаче, че индустрията
се нуждае отъ ясно установенъ и продължително еднакъвъ
режимъ на съществувание и да се стреми да създаде такъвъ,
Днесъ, безъ да подценяваме значението на другигЬ от
расли отъ стопанството ни, трЪбва да признаемъ, че инду
стрията е вториятъ по значение за страната ни стопански
отрасълъ. Тя следва следъ земеделието и въ нея еж инве
стирани 8—10 милиарда лева. За илюстриране на нейното
развитие презъ последните неколко години нека проследимъ
данните съ които разполагаме:
Броятъ на насърдчаваните по законите за насърдчение
на местната индустрия предприятия се е движилъ както
следва:
въ края на 1928 г. имаме
881 предприятия
»• . 1929 „ „
1164
- • * 1930 „ „
1245
„ • . • , 1931 „ „
1153
* ' „ 1932 „
„
1137
. „
„ • , 1933 „
„
П84
. •
. •„ 1934 .
, \ . • П09 ,
„ •
•" . „ ... 1935 „ - „• •
979
„
„ „ 1936 .
„
Ю74
„
„. ' „ . „ 1937 „ н около 9000 съгласно новиязаконъ за индустр.
п „ . 1 9 3 8 „'" „ около 10000 съгласно новия законъ за индустр.
Презъ 1930 година въ насърдчаваната индустрия е
имало двигатели общо 170,000 к. с, 1935 г. — 145,680 к. с,
1938 г, — 176,000 к. с и 1937 г. - надъ 250,000 к. с.
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Стойностьта на годишното производство на насърдчаваната индустрия е възлизала:
1929 г. 7,975,663,000 лева
1930 , 7,021,745,000
,
1931 „ 6,434,350.000
„

1932
1933
1934
1935
1936

,
,
,
„
„

6379346,000
5,997,881,000
5,413,999.000
5^83,000,000
6,500,000,000

„
„
„
„
„

1937»

9,000,000,000

„

общо за ципата индустрия

Огь тая стоиность частьта, платена за материали упо
требени въ производството (сурови полуобработени и спома
гателни), е била:

Години

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Материали отъ Материали оть
к-Ьстенъ произ- чужд. произ.< ходъ
ходъ

2,524,495,000
1,706,642,000
1,687,937,000
1,624,717,000
1,835,132,000
2,066,591,000
2300,000,000

1,624326,000
1,773,991,000
1,699,152,000
1,341,428,000
1,247,092,000
1,193,549,000
1,400,000,000

Всичко

4,149,021,000
3,480,633,000
3,387,089,000
2,966,145,000
3,082,224,000
3,260.140,000
3,900,000,000

НасърдчаванитЪ предприятия ек употребили гориво на
стоиность, както следва:

Години

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Гориво отъ
Гориво отъ
мЪстенъ произ- чужд. it рои зходъ
ходъ

197,286,000
166,111,000
171,002,000
158,671,000
144,092,000
149340,000
150,000,000
»*_ . .

Всичко

55,758,000
42,222,000
42,590,000
69,966,000
57394,000
50,794,000
55,000,000
—

•

.

253,044,000
203333,000
213,592,000
228,637,000
201,686,000
200,134,000
205.000,000

• • •

'

^

~

•

•

'

•

•

•
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Средниятъ годишенъ брой на работниците въ насърдчаванигв предприятия въ последните години се е движилъ
къмъ 45,000 души. Презъ 1937 год. числото на работниците
въ целата индустрия е било къмъ 90,000 души. За заплати
и надници отъ насърдчаванигв предприятия еж изплатени:
Презъ, 1929 г. 821,071,000
1930 „
814,592,000
»
1931 »
822,122,000
я
1932 „
841,104,000
п
1933 .. 777,948,000
ш
1934 „
729,563,000
п
680,698,000
1935 .
п
1936 „
700,000,000
»
1937 . 1,000,000,000
п

кржгло

. '^arpa.sn---'-

ДаденитЬ до тукъ цифри очертаазтъ положението и
размерътъ на насърдчаваната индустрия и нейното развитие.
Отъ тъхъ се вижда твърде ясно, преди всичко, какъ посте
пенно намалява броятъ на насърдчаванитв предприятия
спедъ 1930 год., за да се затвърди презъ последните години
на кржгло 1000 предприятия. Насърдчаваната индустрия е
произвеждала годишно стоки на стойность кржгло отъ 5—8
милиарда лева; съ остаНалитв клоноче на индустрията, които
«ж били вънъ отъ обсега на законите за насърдчението и
които днесъ се обхващатъ отъ закона за индустрията, стойностьта на общото индустриално производство ще се движи .
между 8—10 милиарда лева.
Общо въ индустрията, споредъ наблюденията на Ди
рекцията на труда еж ангажирани работници, броятъ на
които презъ месеците на пълна работа (съобразно съ сезона)
достига сега до 90,000 души. Като се има предвидъ сумата,
Която насърдчаваната индустрия е плащала годишно за за
плати и надници (кржгло 700—800 милиона лева), требва да
се предполага, че общата сума, която дава дкесъ целата ин
дустрия за заплати и надници ще възлезе надъ 1 милиардъ
лева.
Следъ едно продължително намаление на производ
ството, отъ 1935 г. то започва да расте. Индексътъ на инду
стриалното производство при база 1934/1935 год. равно на
100, постоянно се уголъмява. Въ сравнение съ 1934 год. уве
личението въ производството на индустрията презъ 1937 г.
е съ около 30%.
Отношението на пласмента къмъ производството презъ
последните - години е било сжщо благоприятно, и показва, че
повишената производствена активность на индустрията ни
почива на солидни основи.
За да бжде по-пъленъ и завършенъ прегледътъ на на
шата индустрия отъ 1928 г. до днесъ уместно е да допъл-
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нимъ казаното и съ нЪколко общи думи за развитието на
този стопански клонъ презъ 1937—1938 г. Преди всичко
требва да ни е ясно, че по новиятъ законъ за индустрията
до сега еж събрани статистически сведения само за 1936 г.,
а за 1937 г. събирането на сведенията ще бжде приключено
едва къмъ края на годината. Така, че точни данни за ин
дустрията въ рамките на новия законъ, които обхваща вече
около 10,000 индустриални предприятия, още липсватъ. Едва
идущата година, следъ като бжде окончателно приключена
регистрацията на индустриалните заведения и следъ като
бждатъ преработени данните за последните две години, ще
разполагаме съ по-точни цифри за мащабътъ на индустрията
ни презъ това време. За сега, ние си служимъ главно съ
даннитй които ни даватъ дирекцията на статистиката и из
вършените отъ насъ анкети и които могатъ да послужатъ
само като основа за приблизителна преценка.
Презъ 1937 г. индустриалното производство се е дви
жило паралелно съ доста благоприятното развитие на сто
панския животъ изобщо. Общия обемъ на индустриалното
производство е чувствително нарасти а лъ въ сравнение съ
1936 г. — около съ 16%. За отбелязване е, че значително
участие вътова увеличение на обема на индустриалното про
изводство за 1937 г. има големото производство на захарь.
Почти въ всички браншове производството превишава това
презъ 1936 г. Изключение прави и то чувствително (19%)
содопроизводството. Намалението което показва това произ
водство обаче, не е конюнктурна проява, а се дължи на
климатическите условия презъ сезона. Въ останалите бран
шове увеличението е най-различно. По значително е разши
рението на мелничарството — 1 1 % и растителните масла —
9°/о. Заслужава да се отбележи, че и износътъ на растителни
масла презъ 1937 г. е нарзетналъ. Докато той презъ 1936 г.
е възлизалъ на 46 милиона лева, презъ 1937 г. се покачва
на 62 милиона лв. За мелничарството, което въ последните
години чувствително страда отъ окончателно преустанове, ниятъ износъ на бранша и което обикновенно отбелязва
слаби колебания въ производството, требва да прнзнаемъ,
че нарастването въ производството презъ 1937, отъ около
1 1 % , е чувствително. Увеличение на производството имаме
сжщо въ текстилната, кожарската и каучукова индустрии.
Въ тия браншове презъ 1936 г. нарастването на производ
ството се е дължало на засилените държавни доставки, а
презъ 1937 г. въ увеличеното производство взематъ участие
и то чувствително и блага предназначени за непосредствена
консумация. Производството на цигари, което до 1937 г. не
отбелязваше колебания, е сжщо нарастнало съ 9 % и може
да бжде посочено като доста благоприятенъ конюнктуренъ
признакъ. Грубото керамично производство, циментъ, ворц
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тухли и керемиди прави презъ 1937 г. единъ, сравнително,
резъкъ скокъ и нараства съ около 23%. Като последна ха
рактерна черта за развитието на индустрията презъ 1937 г.
требва да се отбележи и обстоятелството, че консумацията
на вжглнща за индустриални цели нараства презъ 1937 г.сь
12%, а употребената за двигателна сила електрическа енергия
— съ 9% въ сравнение съ 1936 г.
Презъ изтеклите месеци на 1938 г., независимо отънъкои слаби колебания въ некри индустриални браншове и
общото свиване въ стопанството презъ есеньта, индустрията,
общо взето, се е развивала съ приблизително сжщото благо
приятно темпо както и презъ 1937 г. До това заключение ни
довежда движението на фабричния пласментъ по обемъ,
който надвишава съ около 10% тоя презъ 1937 г. Нарастналъ е пласмента както на инвестиционните, така и на консомативнигЬ блага. Общо взето презъ първите четири ме
сеца на отчетната година пласментътъ е надви шава лъ чув
ствително производството (съ 25 до 45%), а следъ това, сла
бо е сподналъ подъ височината на производствения нндексъ.
Това явление е хроническо и се наблюдава ежегодно.
Успоредно сь разширението на пласмента на инду
стриалните произведения се е увеличило и индустриалното
производство съ около 9% въ сравнение съ 1937 г. Въ уве
личението на индустриалното производство взематъ участие
главно консомативните блага, докато инвестиционните та
кива отбелязватъ намаление. Но като се има предвидъ сезонностьта на тоя браншъ, може да се очаква, че това на
маление е догонено презъ сезона, който току що приключи
и за който данните не еж още публикувани.
Презъ отчетната година ценитъ на земеделските про
изведения продължаватъ да спазватъ, макаръ и съ слаби
отклонения, завещаната имъ презъ последните години тен
денция на повишение, а тия на индустриалните произведе
ния показаатъ слабо и постепенно свиване.
Презъ 1938 г. доста силно увеличение аъ производ
ството имаме въ взривната ни индустрия—съ около 20—25%.
Това се дължи на засилениятъ строежъ на ж. п. линии и
развитието на минното д^ло. За останалите индустриални
браншове отклоненията спремо 1937 г. еж по преценка по
незначителни,
._.»•'...
Едновременно съ това подобрение, ние не можемъ да
не констатираме, че развитието на индустрията ни въ по
следно време, е държало сметка и фактически се е движило
по посоката, водяща къмъ сполучливото разрешаване на
ония, така да кажемъ, болезнени индустриални въпроси, които
години наредъ се хвърлятъ въ упрекъ на индустрията изобщо
и които, кжде повече, кжде по-иалко, станаха въ много слу-
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чай причина за неприязнено настроение и спрямо ония ин
дустрии, които намирать пълно оправдание отъ народостопанско и социално гледище.
На първо место требва да посочимъ чувствителното
затваряне на така наречената ножица на цените, вследствие
на неравномерното и нееднакво движение на цените на зе
меделските и индустриални произведения. И наистина, до
като индексътъ на цените на земеделските произведения
отъ 1934 г. до днесъ се е увеличилъ съ около 30%, индек
сътъ за ценигв на индустриалните произведения е нарастналъ само съ 5%.
Другъ единъ особено важенъ въпрось е връзката, която
въ последните години здраво спои индустрията и земеде
лието ни.
Следъ дадената по-горе таблица за упоуребенитв въ
индустрията местни и чужди сурови материали, интересно и
поучително е да проследимъ по-подробно тоя важенъ за сто
панството ни въпросъ.
Резултатите отъ индустриализацията у насъ, въ това
направление, презъ последните години, требва да признаемъ,
че еж твърде благоприятни и днешните успехи въ тая область
заслужаватъ да бждатъ известни и ценени.
Стопанската независимость и националната мощь на
всека държава зависятъ до голема степень отъ здравата
хармонична връзка между разполагаемите сурови материали
и националната индустрия. Известно е болезненото напреже
ние и големигЬ жертви, които нЪкои държави полагатъ въ
желанието си да задоволятъ по изкуственъ начинъ нуждите
отъ сурови материали на своята национална индустрия. Това
е една отъ най-главните задачи на съвременната индустри
ална политика. Тя требва да използува всички възможности
за разнообразяването, разширяването и трансформирането
на производството на суровите материали. ЧуждитЬ мате
риали требва да бжцатъ, доколкото наличните възможности
позволяватъ постепенно заменени съ местни. Нашата страна
разполага съ всички възможности за разрешаването натЪзи
стопанско-политически задачи. И действително, нашата сто
панска политика, отъ година на година,- се стреми да изпол
зува все повече и повече тЪзи възможности, и ние виждаме
какъ дНесъ една значителна часть отъ нашата индустрия се
е срастнала съ българското земеделие.Получените резултати
обещаватъ да осигурятъ за въ бждеце още по-големо участие на местните сурови мотериали въ най-цажнитв бран
шове на нашата индустрия.
Преди да се създаде местната индустрия, по-голЪма
часть отъ суровите материали, които произвеждаме, се из.
насяха на сравнително низки цени. Сега, обаче, българскиятъ
земеделецъ получава за своето производство — артикулитв,
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които отиватъ като сурови материали за местната индустрия
— сь 20—30% повече въ сравнение съ цените на чуждите
пазари. Несъмнено по-изгодно е за народното стопанство,
местните ни материали да бждать преработвани отъ нашата
промишленость, отколкото да се изнасятъ за чужбина, за да
се внасятъ наново като готови фабрикати.
Участието на суровите материали отъ местенъ и чуждъ
произходъ'въ насърдчаваката българска индустрия се вижда
отъ следните данни:

Индустрии

МЪстенъ про Чуждъ произизход*
нзходъ
милиони лв.
милиони лв.

1931
Мелнич. и оризол.
•
Текстилна
Храни и пития
Металообработка
Химическа
Дървообработка
Керамична
Кожарска
Хартиена
Кариери и добиване соль

749
167
463
32
105
112
18
43
6
4

1935

1931

780
6
398 1,056
1391
69
24
208
104
191
63
9
25
20
57
193
12
5 . 14
0.5

1935
706
37
152
96
1
16
96
42
0.03

Тоя процесь, за който ясно говорятъ горните данни,
требва да подчертаемъ, неотклонно се засилва отъ година
на година.
_; t
ОСНОВНИТЕ видове сурови материали у насъ еж отъ
селскостопанския произходъ. техното участие въ местната
индустрия е прогресирало много бърже. Докато презъ 1909
година само Vao часть отъ производството на селското сто
панство е отивало за по-нататъшна преработка въ насърдчаваната мъстна индустрия, въ 1934 г. тази часть надхвърля
веча Vs, а презъ 1935, 1936 г. тя продължава прогресивно
да,расте. Колко силна и здрава е станала връзката между
земеделието и индустриалното производство се вижда отъ
обстоятелството, че мастните сурови материали вече взематъ
значително участие въ производството на лакове, сапуни,
етерични масла, масла за ядене и за технически цели, тур
калъ, изкуствени, торове, гликоза, нишесте, скорбяла, брашна
тестени ИЗДЕЛИЯ, захарь и захарни изделия, оцетъ, консерви
пиво, спиртъ, кожи лицеви, керамика, текстили отъ вълна
памукъ, коприна, ленъ, конопъ, вжжа, млечни произведения
дърводелски издвлия и пр. Тази връзка иа индустрията ни
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сь сурови материали на селското ни стопанство изигра го
ляма роля при трансформацията на земеделието и повлия
за увеличаване доходите на нашия селянинъ.
Ще се спра само на ония браншове отъ нашата ин
дустрия, въ които засиленото участие на местните сурови
материали е по силно очертано, независимо отъ това имаме
разбира се и много индустрии, които преработватъ изклю
чително местни сурови материали. На първо место въ това
отношение ще требва да поставимъ местната памучно-текстилна индустрия, която спомогна за широкото разпостранение на памука у насъ. Докато презъ 1898 година въ ця
лата страна еж били засети съ памукъ едва 485 хектара,
презъ 1937 год. заевтата площь е достигнала до 52 хиляди
хектара. Употребеното количество мЪстенъ памукъ въ на
шата индустрия презъ 1921 г. е достигнало само 5,946 кгр.,
презъ 1930 г. това количество достига 66,408 кгр., а презъ
1936 г. се възкачи на 3,050,000 кгр, Даже и при това поло
жение, добитото количество памукъ задоволява само къмъ
ЗО^/о отъ нуждите на индустрията. Сжществувать, обаче, въз
можности за още по-големо разпостракение на тази култура
и за увеличаването на процента на участието и аъ местната
памучно-текстилна индустрия.
' • :
Текстилната ни индустрия не е останала безъ влияние
и върху конопената и ленена култури. Въ сравнение съ 1905
г„ презъ 1936 г. заевтата съ конопъ площь е нарастнала
почти тройно, а за лена почти десеторно. Отъ 2,464 харак
тера презъ 1905 г. презъ 1936 г, площьта засЪта съ конопъ
нараства на 6105 хектара, а тая година е надъ 9000 хектара.
Съответните цифри за лена еж 271 и 2550 хектара съ силна
тенденция на увеличение. Значението на конопа и лена за
българското стопанство изобщо и специално за некои околии
е много ГОЛБМО.
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за приложението на лена и конопа въ
местната индустрия еж много широки. Те могатъ да заместягь много други чуждестранни влакна, чийто вносъ за сега
е сравнително геигвмъ, Не по малка е връзката на нашата
индустрия съ маслодайните култури. До преди 20 години
растителните масла, за ядене и индустриални цели, се вна
сяха изключително отвънъ. Местото производство бе съвсемъ
незначително. Следъ 1920 г., обаче, развитието на маслодай
ната индустрия даде силенъ тласъкъ на култивирането на
маслодайните растения и днесъ вносъть на растителни
масла е не само сведенъ до минимумъ, но еж и направени
сполучливи опити за изнасяне иа местни масла отъ слънчогледъ, рапица, сусамъ и пр. Влиянието на маслодайната ин
дустрия, за разпостранението на маслодайните нултури с е
подчертава най-силно отъ обстоятелството, че докато презт,
1920 г. последните еж заемали 10,570 хектара и еж давали
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едно производство отъ 5,384 тона, презъ 1936 г. ТБЗИ цифри
вече достигатъ 164,647 хектара и 184,800 тона. Сжщото яв
ление наблюдаваме и при захарната и други индустрии.
Като говоримъ за връзката между индустрията и земе
делието требва да подчертаемъ, че едно повишаване на
продуктивностьта на земеделието ни е почти невъзможно
безъ едновременното засилване на процеса на индустриали
зацията. Защото едно рационално земеделие неминуемо ще
доведе до освобождаването на много работни ржце, които за
сега еж ангажирани въ нашето екстензивно земеделие, макаръ
и твхната творческа сила да не се използува напълно. Че
това е така ни потвърждаватъ следните данни: въ България
ма кв. клм. имаме 59 жители, а на кв. клм. обработваема
площь 120 души земеделско население, докато въ Дания,
която служи за образецъ съ своето земеделие въ Европа,
имаме 87 жители на кв. клм. и само 37 души земеделско
население на кв. клм. обработваема площь. При интензив
ното и рационално използуване на земеделската работна
ржка, ясно е, че ще еж необходими за обработването на
сжщата площь по-малко работници. И понеже земята не
може да се увеличава споредъ работните сили, съ които
разполагаме въ земеделието, то тия на конто ще липсва земя
Ще бждагь освободени н ще требва да бждатъ ангажирани
въ друга область на стопанството, тъй като въ лротивенъ
случай активната земедвлекв политика е обречена на неуспехъ
Освенъ това, ако отъ постепенно повишаващата се продуктивность на земеделието ще требва да се изхранва сжщото
число хора както и преди, то повишението на благосъстоя
нието ще бжде твърде слабо и земеделието не ще получи
нужднигЬ средства за своето по нататъшно рационализиране
Така, че рационализацията въ земеделието е невъзможна
ако не се освободи то отъ излишната работна ржка въ него
н трЪбва да признаемъ, че индустрията се явява най-подкодящия отдушникъ за излишната работна ржка въ земедвлието.
Освенъ това нашиятъ селянинъ, който днесъ разполага
съ много свободна ржка, а съ малко доходи, е принуденъ
Да задоволява голймата часть отъ СВОИТЕ наежщнн нужди
сь блага, които произвежда самъ въ кржга иа своето дома
кинство, Съ интензивирането на земеделието и повишаване
на неговата продуктивность, което е жизнена необходимость
за нашето стопанство, селянинътъ ще разполага съ повече
средства. Тогава той ще може да се откаже отъ самозадо
воляването на голема часгь отъ своите нужди и ще прибегне къмъ услугите на промишленостьта — индустрия и
занаяти. Съ това ще бждатъ разширени промишлените обекти.
Всичко това показва, какъ добре и взаимно се допълвагь
напредъка въ земеделието и прогреса въ индустрията.
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;' Благотворното влияние на връзката между местната
индустрия и производството на сурови материали проличава
и въ развитието на минното и кариерно производство, на
каменовъгленото дело и на горското ни стопанство.
Нека се надаваме, че вървейки по този пжть ние ще
стигнемъ до положението местните сурови материали да
изместягь и онези чужди, които все още играягь роля въ
нашето индустриално производство.
Индустрията ни, обаче, не само намали чувствително
вноса на чужди материали и стоки, но и започна въ последно
време да взема активно участие въ нашия износъ. Върху
нашата експортна индустрия вече е време да обърнемъ се
риозно внимание. Следъ първите колебливи стжпки, за ек
спортната индустрия вече се очертаватъ надежни перспективи.
За сега индустрията ни изнася, макаръ и още слабо, свин
ска мась, беконъ, заклани птици — охладени, орехови фур
нири, папироси, туткалъ, слънчогледово и ментово масла,
доматено пюре, зеленчукови консерви, сушени зеленчуци,
обработени кожи, спиргь и др.
Въ заключение требва да кажемъ, че индустрията у
насъ, въ сравнение съ тая у съседните намъ млади инду
стриални страни е сравнително по-слаба и умерена, но поотношение състоянието на индустрията ни въ миналото,
успъхитБ еж както видехме значителни. Процесътъ на инду
стриализацията се е движнлъ въ хоризонтална и вертикална
посока. Ту наличностьта и производството на сурови мате
риали еж благоприятствували за развитието' на известни ин
дустриални клонове, ту индустрията- е предизвиквала про
изводството и добиването на нъкои сурови материали и по
луфабрикати. Въ предните линии на индустриалното ни раз
витие се редягь индустриални клонове за консомативни блага
и'такива съ по-лека техника, а на последно место идватъ
индустриите за производителни блага, химически произведе
ния и др. По тоя пжть е крачила индустрията и въ другите
страни.
- ' • - • ' . ' - . .
Къмъ очертания подемъ въ развитието на родната ни
индустрия, обаче, сме длъжни да констатираме, че въпръки
нейното преуспеване презъ последните години, тя изживява
трудни времена, които к налагатъ да води тежка борба за
съществувание и напредъкъ. Назависимо оть общия възходъ,
който тя следва, въ нейния животъ не липсвать кризисни
явления и много пречки и несъобразности оть различенъ
характеръ, които спъватъ правилното й развитие и поскъпватъ произведенията й, Затова, между другото, говори ясно
ствененото положение и ограниченото производство на от
делни предприятия въ много клонове на индустрията. Както
и въ другите стопански клонове така и въ индустрията се
чувствува липсата оть единъ общъ и здраво обмкеленъ сто
пански планъ.
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Така напримеръ, наблюдаваме ли нашата индустрия
презъ последните нЪколко години забелязваме едно сериозно
разтроиство по отношение съгласуването на индустриалните
капацитети единъ съ другь и къмъ нуждите на вътрешния
пазачъ. Въ много оть нашите индустриални браншове
капацнтетътъ силно • превишава нуждит-fe на вжтрешния
пазаръ или на други индустриални клонове, съ които
дадения браншъ е въ т е х н и ч е с к а и производствена
връзка. Стопанска необходимость е, обаче, новосъздадените
индустриални капацитети да бждатъ по възможность настрой
вани, поставени въ хармония единъ къмъ другъ и то въ
рамките на народното сгопанство. Хармоничното устройване
и организация на стопанския организъмъ изисквать, да се
държи сметка за производствените сили и на ОТДЕЛНИТЕ
индустрии. Пресищането на стопанските клонове евредно за
народното стопанство. Тая народостопанска необходимость
за съгласуване на индустриалните капацитети единъ къмъ
другъ, къмъ вжтрешния пазаръ и къмъ възможностите за
износъ, у насъ а съ нарушено равновесие. Че, тая стопанска
задача не може да бжде напълно правилно и окончателно
разрешена, показватъ примерите, които ни даватъ старите
индустриални страни, кждето капацитетите за много инду
стриални произведения надхвърлятъ обема на вжтрешната
консумация и се явяватъ на световния пазаръ и то не отъ
стремежъ а отъ прннужденне къмъ износъ,
Но въпреки трудностьта въ разрешаването на тая
проблема, поради нейната важность, налага се, нашата ин
дустриална политика да вземе мерки за възможното съгла
суване на индустриалните капацитети, особено тамъ кждето
тв еж сериозно разтроени.
Другъ характеренъ, но неблагоприятенъ моментъ въ
процеса на индустриализацията у насъ напоследъкъ е изкус
твеното и безразборно съсредоточване на индустрията въ
въ София. Причината за тая нонцетрация на много индус
триални браншове въ най-големия пазаръ на страната ни
въ повечето случаи не еж естественитв фактори, които опредйлятъ местоположението на дадена индустрия, а редица
изкуствени мерки отъ стопански характеръ, които благоприятствуватъ основаването на нови индустриални предприятия
именно въ столицата и погрешно насочватъ процеса на ин
дустриализацията, като постепенно умъртвяватъ естествените
наши индустриални центрове.,.
При това, презъ последните години индустрията ни
стана центьръ за разрешаване на фабричните проблеми на
нашата държава. За сега индустрията ни е най-големиятъ
данъченъ обекть. Отъ нея се изплащатъ годишно пръко н
косвено, разни данъци, такси, мита и др. за държавата и
общините надъ 3 милиарда лв. Данъчното бреме, което
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лежи върху гърба на индустрията и особенно неговото раз
нообразие се отразява зле върху нейното по-иатвтъшно раз
витие и усъвършенствуване. Налага се, отъ стопанска предвидливость, да се облекчатъ и главно опростятъ фискалнитв
и социални тяжести, които прекалено обременяватъ ин
дустрията и то, не за да се увеличи печалбата на индустриа
леца, за да се облекчи и насърдчи просперитета на индус
трията и да се поевтинеятъ нейните артикули, Тукъ требва
да изтъкнемъ слщо спешната нужда отъ унифициране на
разхвърлените и противоречиви законоположения засвгащи
индустрията ни. Голвмиятъ брой закони, наредби и заповьди
засвгащи индустрията понастоящемъ и бързитЬ имъ и чести
изменения, като претоварватъ индустриалеца съ прекомерни
фискални и формални задължения, пречатъ сериозно на не
говата производствена дейность.
Освенъ това, безъ да навлизаме въ подробности, ще
спомеиемъ и нуждата, отъ създаване на леснодостжпенъ индустриаленъ кредигь, отъ преустановяване на безмитните
държавни доставки, която практика е подъ всека критика,
отъ ефикасно покровителство на индустриалните марки, отъ
намаление наелата на Б, д. ж„ отъ запасяаане на индустри
ята съ сурови материали, отъ резултатни поощрителни мерки
на експортната ни индустрия, отъ умйреность въ социалното
ни законодателство, отъ облекчаване на девизните ограни
чения и др.
'. .
Ето защо, налага се, индустриалната политика на дър
жавата да си постави като важна програмна задача занапредъ конкретизирането и постепенното отстраняване на
всички настоящи несъобразности и пречки, които сериозно
смущаватъ производителната дейность на родната ни инду
стрия и за които камарата ни, съ подровни изложения, е по
насяла и продължава да понася предъ съответните м-ства.
#
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Следъ направениятъ погледъ общо за българската ин
дустрия, която както видехме, отъ ньколко години, се намира
въ единъ преходенъ периодъ на развитие и очаква съ не
търпение стабилизирането и оформяването на нашата нова
индустриална политика, за да поеме новия етапъ на разви
тие, който Й предстои и се отдаде . на спокойна творческа
работа за благото на народното ни стопанство, нека разгле
даме състоянието на отделните по-главни индустриални кло
нове презъ текущата 1938 година специално за нашия
районъ.

Тексилна индустрия
Развитието на памучно-текстилвата ни индустрия
показва едно постоянно разширение, както по броя на пред-
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приятията, така и по тяхната машинна инсталация, а следо
вателно и по количество и разнообразие на производството
си. Почти въ повечето предприятия вретената и становете
еж увеличени, а въ никои пунктове еж възникнали презъ
последните две три години и нови макаръ й повечето малки
предачници и тъкачници. Това общо разширение и раздро
бяване ня памучната индустрия се дължи, разбира се, на
широките и разнообразни нужди оть памучни изделия, но
същевременно и на безразборните стремежи на известни
индустриални предприятия, особено на по-дребнитъ оть тЬхъ
къмъ постоянно увеличение. Всичко това създава една оче
видна преситеность въ бранша, която дава вече своите пос
ледствия — затруднени пласменти, конкуренция, понижени
цени и разтройство на пазаря. Налага се, както става и съ
други промишлени браншове, да се установи а известно
време единъ режимъ на преситеность и въ памучно-текстилния браншъ, като се забрани възникването на нови предачни или тъкачни предприятия.
Като отрадна черта въ развитието на памучната ни
индустрия е все по-голЪмото участие на мастния суровъ
памукъ въ производството. Това обстоятелство, обаче, се
отразява върху ценитв на добиваните прежди, които еж по
скжпи оть чуждестранните, тъй като нашиятъ суровъ памукъ
се закупува по 36 лв. кгр. т. е. съ 16 лв. по-скжпо оть чуждестранниятъ, който струва само 20 лв. килограма. Въпреки
това, обаче, поради голямата конкуренция въ пазаря, цените
на памучните ни издълия — прежди и тъкани, отбелязватъ
•напоследъкъ едно постоянно и задоволително намаление.
Дължимъ да отбележимъ тука и влиянието, което сключениятъ миналата година колективенъ трудовъ договоръ оказа върху производителностьта на работника. Наистина, тоя
договоръ повиши работническите надници съ 15—20%, но,
споредъ направените наблюдения въ нЪкои предприятия
констатира се известно понижение въ работоспособностьта и
съревнованието между работниците. Следва прочее, въ бждеще, при подновяването на колективните трудови договори
въ индустрията,.да се предвидятъ и специални клаузи за
насърдчение на трудовото съревнование, катоцененъ факторъ
въ индустриалното производство.
'
Най-важния фактъ, който требва да отбележимъ въ
вълаено-текстолната ивдустрия, е особенното развитие
на предачния браншъ. До преди неколко години нашите
вълнени предачници приготовляваха прежди само за грубия
трикотажъ и тежките (щрайхгарни) платове. Оть некое вре
ме насамъ, обаче, започна възникването на предачници и сь
бързоходни вретена за производството на тънки прежди отъ
№ 28 нагоре, или тъй наречените индустриални прежди,
предназначени за производството на всички по финни трика
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и камгарни платове. Днесъ вече имаме въ Габрово надъ
7400 бързоходни вретена при 12700 такива въ ц£ла България,
отъ конто 250О еж инсталирани презъ текущата година. Про
изводството на индустриални прежди е увеличено спрЪмо
1937 г. сь около 50%. Това е важенъ фактъ въ развоя на
вълнената ни индустрия — едно постижение, което причини
значително намаление на вноса на индустриални прежди отъ
чужбина и което едннъ день ще освободи напълно инду
стрията ни отъ тоя вносъ. Девизнитв ограничения и тяжести,
обаче, се явяватъ едно сериозно противодействие въ тоя
процесь на развитие.
Вретената за груба прежда — така наречените перкови
вретена не се увеличаватъ,
Тъкачната вълнена индустрия въпреки забележи
телните качествени резултати които регистрира, страда много
отъ силна конкуренция. Имаме въ последните години нови
инвестации, които преситиха бранша. Производството отбе
лязва незначителни колебания, а пласмента е билъ добъръ.
Цените еж имали тенденция на намаление.
• Вжжарската индустрия е застжпена въ района на
камарата много добре. Презъ настоящата година еж осно
вани освенъ съществуващата, още 2 фабрики, които, обаче,
сега довършватъ организационната си работа и не еж още
съ стабилизирано производство.
Производството общо е увеличено сь около 15%, а це
ните еж намалени съ около 20%. Пласмента е нормаленъ.
Конкуренцията на пазаря е голема и въ тоя браншъ. При
лага се колективенъ трудовъ договоръ.
^ За отбелязване е, че производството на тънки номера
капани и обущарски конци въ нашия районъ е засилено и
се пласира въ цЪлата страна,
Качественостьта на производството отъ година на го
дина се подобрява.

Трикотажа, вълненъ и памучеяъ, сжщо има поголвмо производство отъ 1937 год. и се развива добре, НайголЪмата пречка за неговото още по-големо засилване е
липсата отъ изкуствена коприна, за което много пжти сме
повдигали въпросъ. Високото мито на изкуствената коприна
не намира никакво оправдание. Естествената коприна не е
въ състояние да зам-вни изкуствената такава и не взема участие въ трикотажното производство.
Пасмантернята е тая година съ по-слабо производство
и сериозно страда отъ силна конкуренция, местна и чужда.
Капацитета й надвишава, както и въ други браншове не
колкократно търсенето на пазаря.

Кожарска индустрия.
Отъ тоя браншъ въ нашия районъ е застжпено произ
водството на гьонъ, лицеви кожи, каиши, пикери, кожени
издълия и др.
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Общо за бранша производството и пласмента еж се
развили нормално и колебанията въ плюсъ или минусъ еж
слаби. Известно намаление отбелязва производството на гьонъ,
а увеличение имаме въ производството лицеви кожи и ко
жени издЪлия. Некои отъ кожарскигк ни фабрики беха
сравнително добре заети съ държавни доставки. Независимо
отъ това, обаче, развитието на този браншъ, както и това на
цялата ни индустрия изобщо почувствува неблагоприятно
септемврийските събития въ Европа. Tb дадоха отражение и
у насъ и нарушиха равновесието и нормалния ходъ на пласимента, производството и инкасото. Единъ другь неблагоприятенъ моментъ въ развитието на кожарската ни инду
стрия е твърде осезателната конкуренция, която тя изпитва
отъ страна на гумената индустрия, която напоследъкъ сь
своето производство навлезе въ производствената програма
на нашата кожарска промишленость. За отстраняването на
тая опасна конкуренция е необходимо и оправдано, произ
водството на гумената ни индустрия да бжде отправена къмъ
други, полезни за стопанството ни, области, кждето сжществуватъ достатъчно обекти за нейното разширение.
Отношенията между работници и работодатели въ тоя
браншъ еж били нормални и еж се движили презъ отчетната
година въ рамкитв на колективенъ трудовъ договоръ.
Производството на лицеви кожи, кждето нашата инду
стрия въ късо време регистрира завидни качествени- успехи
и засили употребата на местни сурови кожи, все още страда
отъ недоброкачественъ местенъ суровъ материалъ. МъстнитЬ
кожи еж често лоши дра ни, нечисти и надраскани отъ жел%зенъ гребенъ съ какъвто погрешно се чешатъ добичетата
и което пречи за доброто качество на. готовия фабрикатъи
налага вземането на по-сериозни мЪрки отъ страна на съот
ветните власти.
По отношение на цените за по-главните артикули на
кожарското производство констатираме презъ годината по
степенно слабо намаление.
Едно по-специално производство отъ кожарския ни
браншъ представлява това на каиши, пикери и кожени части
за маши. Това производство подържа твърде гвена връзка
съ останалата ни индустрия.
Освенъ това.заслужава да се'отбележи, непроизвод
ствената програма въ бранша кожени изделия, като чанти,
куфари, кожи за мебели и др. се е силно разнообразила и
модернизирала. Особено дамските чанти, по художественость
и разнообразни модели не отстжпватъ на европейските.

Дървена индустрия.
Въ нашия районъ е застжпено отъ тоя чисто националенъ инцуетриаленъ браншъ, главно производството на фа-
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сониранъ дървенъ материалъ, б%лъ строителенъ материалъ,
мебели, дървенъ амбалажъ (каси, щайги, бурета и др.), фурниръ—ореховъ, шперплать, паркетъ, обущарски калъпи и др.
Производството и пласмента еж се развивали задоволи
телно.
Докато въ дъскоръзачеството преобладаватъ дребнитв
заведения, другите по-специални производства еж предста
вени отъ по-едри и солидни предприятия,
Характерно за тоя браншъ презъ последните неколко
години е засилването и усъвършенствуването на дървеното
амбалажно производство, което е ТБСНО свързано съ нашия
износъ.
За мебелното индустриално производство требва да кажемъ, че то е чувствително намалъло. По-слабо е намалело
и производството на ореховъ фурниръ.
Българскиятъ ореховъ фурниръ и презъ тая година се
търси отъ чужбина и успешно се изнася главно за Англия,
Швейцария, Франция, Белгия, Унгария и др.
Едно ново производство за дървената индустрия въ на
шия районъ е шперплата, който отъ 1938 г. е включенъ въ
производствената програма на едно отъ предприятията ни
въ Шуменъ. Произвежда се буковъ, брЪстовъ, елховъ и тополовъ шперплать. ЦенитЬ на шперплата презъ годината еж
намаляли чувствително въ сравнение съ 1937 год. — около
25°/о- Конкуренцията на лазаря, особено въ некои артикули
на държавната индустрия е доста енлна.
И въ тоя индустриаленъ браншъ се прилага напоследъкъ
колективенъ трудовъ договоръ.
•

Химическа индустрия
Въ камарния районъ тоя браншъ е съ най-разнообразно
производство. Общо за химическата индустрия презъ настоя
щата година немаме големо отклонение въ производството
и пласмента спрЪмо миналата година. Въ повечето артикули
имаме нормално развитие или слаби колебания. По чувстви
телно намаление въ производството имаме въ това на мая
за сирене — съ около 35 — 40% спр-вмо 1937 год. Това се
дължи на«засилената конкуренция между удвоилите се въ
последните две години индустриални предприятия отъ тоя
браншъ и то предимно дребни работилници. Докато капа
цитета на една само отъ фабриките, тая въ камарния районъ, е
достатъченъ да задоволи целия български пазаръ. Отъ тая
хроническа болесть сградать и много други наши индустри
ални браншове. Друга причина за намаления пласиментъ
презъ тая година еж и горещините, които предизвикаха на
маление на млекото.;
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Едно друго производство, което презъ текущата година
изпитва тежки удари отъ чуждата конкуренция е това на
миниума. Причината е, че при увеличението на митото за
оловото не 6 t съразмерно увеличено и това за миниума,
което се налага да бжде изправено.
Въ взривната ни химическа индустрия имаме, обратното
доста силно увеличение въ производството — съ около
20—25%. Това се дължи на засилениятъ строежъ на ж. п.
линии и развитието на минното ни дело, въ която область
напоследъкъ се проявява доста гол%ма заинтересованость и
дейность даже отъ чужди капитали. Въ края на септемврий
въ тоя браншъ се почувствува известно затягане поради
липса на сурови материали, което се дължеше на събитията
въ Европа. Това обстоятелство открива наново въпроса
за запасяване на българската индустрия изобщо съ сурови
материали. Въпросътъ е сериозенъ и атЬшенъ.
Вследствие слабата реколта и ВИСОКИТЕ цени на кар
тофите тая година се очаква картофеното нишесте, употре
бявано въ текстилната индустрия като апретуренъ материалъ
да бжде изключено отъ производствената програма на хи
мическия браншъ и заемането съ царевичното нишесте,
Въ химическиятъ индустриаленъ браншъ, както и въ
други, се очертаватъ, добри переспективи за още ПО-ГОЛБМО
развитие. Необходимо е, обаче, да бждатъ гарантирани и
подкрепени усилията и инициативите на индустриалния деецъ,
каквито не липсватъ, но чието осъществяване се осуетява
днесъ най-често поради многото затруднения и несигур*
ностьта въ индустриалното ни строителство.

Летална индустрия.
И тоя индустриаленъ браншъ въ нашия районъ е силно
разнообразенъ и засиленъ. Една правилна констатация бихме
направили ако кажемъ за тоя браншъ, че той въпреки из
вестни пречки и честото му съ нищо неоправда игнориране
въ държавните доставки, се развива и качествено усъвър
шенствува съ едно очебиещо темпо.
Леката метална . индустрия — железарския браншъ и
дребната железария отбелязва въпреки силната конкуренция
на пазаря увеличение въ производството и пласмента съ
около 20%. ЦенитЬ общо взето еж намаляли по-силно отъ
суровия материалъ—съ около 20%.
Въ тоя браншъ имаме големо качественно подобрение
изобщо и разширение на производствената програма главно
въ дребната железария.,
Железолеярството и машинното производство еж сжщо
добре и дори нЪкои отъ предприятията въ тоя браншъ вслед
ствие благоприятните локални условия еж въ истински въз*
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ходъ. Тоя браншъ съ една, едвали не очудваща, гъвкавость
и жизнеспособность се нагажда къмъ изискванията на пазаря
и напредъка на техниката. Все по-здрава и полезна става
връзката на тоя браншъ съ нашите клонове на стопанството,
индустрия, земедвлие и занаяти.
Благодарение, отъ една страна на отличното развитие
на тоя браншъ у насъ и неговата голема жизнеспособность
и отъ друга — на добрия пазаръ за неговите произведения
у нашитв съседи, главно Турция, кждето местната метална
индустрия е много слаба сжществуватъ отлични условия за
изкосъ, които за голЬмо съжаление, въпреки смели опити
еж били осуетени. Налага се сериозното проучване на тоя
въпросъ и бързото използване на тая възможность отъ из
носната ни търговска политика.
ВисокитЬ навла по Б. д. ж. изкуствено и чувствително
ограничаватъ пазаря на металната индустрия въ нашия
районъ.
Скълитв навла по Б. д. ж. еж едно тежко бреме върху
пласмента не само за тоя браншъ, но и за всички други
индустриални произведения съ големо тегло, обемъ и низки
цени, а еж що и за амбалажа. Крайно време е навлата по
Б. д. ж. да бждатъ корегирани и чувствително намалени.
Колективенъ трудовъ договоръ още не е сключенъ.

Индустрия за храни и пития.
Най-голЬмиятъ и многоброенъ браншъ отъ тоя клонъ
на индустрията ни е мелничарскиягъ. Повечето отъ мел
ниците въ района ни нматъ локално значение и ТБХНОТО
производство презъ годината въ сравнение съ 1937 год. е
най-разнообразно. За ГОЛЕМИТЕ мелници производството общо
се очертава като по-добро отъ миналата година. За уема
. требва да кажемъ, че е най-различенъ и твърде пониженъ.
Тая конкуренция е пакостна и следва да бжде премахната
като се уеднакви уема. Проектираната реорганизация въ
мелничарството въ духътъ на чл. 42, 43 и 44 отъ закона за
индустрията тая година не е оежществена.
Индустрията за растителни масла въ нашия районъ
е сжщо многочислена и въ болшинството си съ локаленъ
хврактеръ. Вследствие лошата реколта общо производството
й пласимента еж намалени. Въ доста отъ маслобойните се
намираха презъ есеньта чувствителни количества кюспе. Това
задръстване на складовете съ кюспе се дължи на времен
ната забрана на износа и на липсата отъ вагони. Забраната
на износъ на кюспе не докара, както се очакваше отъ ни
кои разпределението му въ вжтрешния пазаръ и не стигна
до земеделеца, а предизвика складирването му и затрудня
ването на индустриалеца и търговеца.

Врой 1

.Икономически известия"

Стр. 33

Тестяяата индустрия отбелязва намаление въ про
изводството и пласймента презъ годината, въпреки безупреч
ното и въ всЬко отношение производство. Това - изглежда се
дължи на намалената покупателна сила на населението.
Производство на бира отбелязва чувствително уве
личение и по производство нашия раЙонъ държн предно
место въ целата страна. ГОЛЪМИГБ горещини помогнаха за
отличенъ пласментъ, който само презъ августъ на тая го
дина, на една отъ фабриките ни, почти настигна годишниятъ
и такъвъ презъ целата 1935 год. Пазарътъ на тоя браншъ е
капризенъ и непостояненъ но предлага достатъчно основание
за разширение той като консумацията у насъ е още твърде
слаба.
Консервния браншъ е изобщо презъ отчетната година
сь засилено производство. ЦенитЬ на н"Ькои зеленчукови кон
серви еж по-високи вследствие още по-високите такива на
суровите материали и търсенето добро. Въ много отъ фаб
риките тая година се произведе гроздовъ мармаладъ и гроз
дово желе. Все още, въпреки достатъчното богати възмож
ности за развитието на тоя браншъ и увеличаването на не
говото производство чрезъ засилване на пласмента посрЪдствомъ низки цени, консервната ни индустрия се чувствува
окована и' ограничена. Пречки, като преситеностьта въ
бранша, високите навла по Б. Д. Ж., конкуренцията на на
родните консервени работилници, които въ н-Ькои случаи се
използватъ и за търговски цели отъ селски бакали и гостил
ничари, нерационалното ни риболовство и др. спъватъ се
риозно естествения подемъ на тая индустрия.
Както и въ други индустриални браншове и тукъ раздобрението е единъ нерадостенъ фактъ, който причинява
силна местна конкуренция, пречи на рентабилностьта и по
евтиняването на производството и не позволява стандаризиране на експортните консервени артикули.
Износътъ тая година е слабъ поради повишените цени
на нашето производство и намалените такива въ странство,
вследствие чуждата конкуренция, която е подкрепена съ
експортни премии.
Индустрията за захарь и захарни изделия е доста
преситена и силно се конкурира. Особенно дребнитЬ пред
приятия въ бранша захарни и шоколадови изделия спъватъ
правилния развой съ своята конкуренция и водятъ къмъ по
нататъшро раздробление. Тоя процесъ не е чуждъ и за
други браншове въ индустрията ни. Въ некои артикули,
напр. локума, една дребна работилница може да даде про
изводството, което дава голямото предприятие, а данъчните
тяжести на дребните заведения еж съ 20—30 пжти по-малки.
Тия несъразмерни облози ще принудятъ големите предприятия

Стр. 34

,Икономически известия"

Врой 1

да се откажатъ отъ фабрикацията на некои артикули, кждето облагането не е съразмерно сь производството и вслед
ствие на това силно конкурирано отъ дребните заведения.
Производството на захарь тая година въ нейния районъ
е чувствително по-слабо отъ миналата. Намалението е съ
около 40—45% и кампанията е траяла едва 30—35 дена.

Керамична индустрия
Въ грубата керамика, цягли и тухли, дребните ин
дустриални заведения еж по-многочислени и техното произ
водство има локапенъ характеръ. Гол^митЬ предприятия еж
малко на брой, но много добре развити и съ известно въ
цялата страна производство.
Производството, вследствие благоприятното време е подобро и ценитв по-здрави отъ миналогодишните, а плас
мента е вървялъ паралелно съ увеличеното производство.
Въ целиятъ керамиченъ брзншъ, ВИСОКИТЕ навла по
Б. Д. Ж., за които на неколко мъста вече се спомена, из
куствено офаничаватъ пласмента и пречатъ за правилното
развитие на производството.
Фаянсовата и порцеланова индустрия е една отъ .
най-новите у насъ и съ сжщия бързъ темпъ на развитие
както и стъкларската. Имайки предвидъ широкия обектъ на
разнообразните жилищни, домашни и строителни нужди на
страната, тая индустрия, само въ неколко години успе да развие всички технически средства и възможности за едно
всестранно и масово производство и да се издигне по ръстъ
между най-едритБ браншове у насъ.
Порцелановата и фаянсова индустрии си служатъ днесъ
съ превъзходенъ каолинъ, добиеанъ въ наши мини. Това,
именно, подигна качественостьта на производство. Наистина,
известни среди, неосвободени още отъ сляпото предпочи
тане на чуждестранната фабрикация, изказаха недоверие
къмъ нашето фаянсово-порцеланово производство, както 6 t
случая сь доставката на чуждестранни плочки за подове и
стенна облицовка на сждебнигЬ палати. Това недоверие,
обаче, следъ направените експертизи и опити, се оказа заб
луждение, срещу което тр-вбва да се взематъ мерки, тъй
като то представлява единъ вжтрешенъ ударъ за индустията
Производството и пласмента еж чувствително увеличени
около съ 25%. Конкуренцията на пазаря е значителна.
Прилага се колективенъ труадвъ договоръ,
Стъкларската индустрия показва единъ бързъ темпъ
на развитие. Направени еж напоследъкъ значителни разши
рения на инсталациитБ и подобрения на производството и
амбалажа. Сжщо тъй и сортиментътъ е увеличенъ и разнообразенъ съ всички видове стъкларски изделия, отъ които
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страната има нужда. Производството на стъкла за прозорци
(джамове), обаче, е преустановено отъ година насамъ поради
непласиранъ щокъ (48000 каси) отъ миналите години. Цвлата
страна има нужда годишно отъ 50—60000 каси джамове, а
само стъкларската фабрика въ Гебедже притежава пещь,
капацитетна за едно годишно производство отъ 100,000 каси.
Това наложи на предприятието да подири за производството
си външенъ пазаръ, какъвто намери въ Турция, за кждето
вече еж изнесени главно тънки джамове. Този износъ требва
да се насьрдчи съ всички възможни сръдства.
Пласментъ на стъкларията е увеличенъ за сметка на
чуждото производство, чийто внось намалява.

Регистрирани деЙствующи индусфиалнн заведения въ района на Варнен. търг.-инд. камара
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Капитвлъ вложенъ въ
(хиляди лева)

Сгра,
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:ть на двиг.

къмъ 31.Х 1938 год.

120
5
2
2
50 1,030 21,664 18,902
1 Преработв. на минни материали, солници
II
Преработв; на кариерни материали
40 1,855 13,129 47,580 40,039 1783 75 71
III . Метална индустрия
21
955 4,405, 17,188 35,018
872 42 54
Индустрия за механ. преработи, на дърво
77 1,634 1,034 5,737 12,033
977 53 53
IV
V
Хранителни продукти и тютюневи издвлия 1221 26,045 21,667 140,737 356,665 3524 543 369
VI
Питиета и спиртъ
8 1,142 2,967 25,457, 59,468
116 25 17
VII
90 8,646 23,589 146,951 352,895 10276 319 340
Текстилна индустрия
VIII
Добиване и прераб. на мазнини и отпадъци 126 1,966 2342 10,018 26,646
444 105 41
IX
Химическа индустрия
8
199 1,221 3,509 13,721
192 20 19
X
Книжна индустрия
XI
Графика
1
5
400,
493
37 i _
6
!5
30 1,542 2,864 17,364 21,538
498 46 53
Кожарство и кожухарство
XII
Всичко 1624 44,039 74,263 436,605 937,718 18839 1235 1025
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Груна I. Преработване на минни материали,
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V

£

d
U
5
Е

( - и;

_ _ _
120
120

5
5

2
2

*) Местонахождение:
3 кл. — ДО — 1
П — Т
4 кл.
Група Н. Преработване на кариерни материали.
1 Керемиди, тухли и др.
3 Вврь
4 Стъкларство
Всичко

38 1707 12054 32545 29022 1319 56 62
1 —
—- 35 ЬУЬ 20 1 J
1 148 1075 15000 10322 444 18 8
40 1855 13129 47580 40039 1783 •}ь 71

*) Местонахождение:
1 кл.-Г—1; ВТО-9; ГОрО-9; П о - 2 ; ПоО-З; П О - 5
НП—Ь НПО-2; Р - 2 ; 0 0 - 1 : Д О - 1 ; И О - 1 .
3 кл. — ВТО — 1.
4 кл. — ВО — 1.
Група III. Метална индустрия.
Л-вярство, кораб^стронтелство,
вагони и др.
Шлосер.» машини, сждове н др.
Копчета, апарати и др.
Всичка

573 3733 12990 26048 484
368 672 4198 8316 363
654 _25
14
955 4405 17188 35018 "В72

*) Местонахождение:
1 кл. - В - 5 ; В Т О - 1 ; Г О р - 1 .
2 кл. - Вт-2; Г - 3 ; Г О - 1 ; ВТ—1; ВТО-5; Г О р - 1 .
3 кл. — В—1.

23
29

_2
54
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Група IV. Индустрия за механическо преработване на дърво.
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и

ffl
19

Производство

К-лъ влошенъ
въ (кил. лв.)

d
S

£

1 Дъски, мебели, паркетъ, фурннръ, шперплагь и др,

2 Калъпи за обуща
Всичко

76 1594 974 5217 мззо
1 40
60 520 700
77 1634 1034 5737 12033

964 52 52

13 1 1
977 53 53

*) Местонахождение:
1 К Л . - В - 1 ; В О - 2 ; Г О - 7 ; ВТО—2; Г О р - 1 ; ГОрО—3;
Ш-1;
П с - 2 ; П с О - 4 ; 0 - 1 ; 0 0 - 3 ; Д О — 6 ; По—1;
П о О - б ; П—2; ПО—1; НПО—4; ИО—4; Р - 2 ; РО—5;
Е—1; ЕО—17.
2 кл. ТО—1.
Група V. Хранителни продукти и тютюневи излелия.
1
2
3
4
S

Мелници
188 23607 16121 93830 24Ш4 1689 430 287
ТЪстяна индустрия
4 1314 2134 25676 79539 1048 55 381
Тютюневи издалия
6 114 1546 5110 6917 219 23 16
Консерви и хладилници
22 998 1865 15721 21547 558 32 2б|
Горчица и др,
1
1 400 738
10 3 2
12
Всичко 221 26045 21667 №737
3524 543 369J

ami

*) Местонахождение:
1 кл.—ВО-88; ГО—42; ВТО-117; ГОрО- 67; ШО—125;
Т О - 8 2 ; П с О - 8 5 ; П о О - 7 9 ; ПО—114; Н П О - 5 6 ;
ИО—23; РО—100; ОО—79; ДО—34; ЕО—97=1188.
2 кл.—В—1; ВТО—1; ГОр—2.
3 к л . - В — 2 ; ГОр—1; Ш - 1 ; Д — 1 ; По—1.
.
4 К Л . - В - 6 ; ВТО-Sj Г О р - 1 ; ГОрО-2; Ш - 3 ; Д О - 2 ;
ПсО—1; Г—1; ГО—1.
5 кл.—ШО—1.
Група VI. Питиета и спиртъ,
1
2

.'
Спиртъ, оцетъ, бира
Безалкохолни ютията

. . .

ВСИЧКО

5 990 2760 24706 57513
3 15Й 207 751 1955
8 1142 2967 25457 59*68

*) Местонахождение:
1 кл. — В—1; В Т - 2 ; ГОрО—1; Ш — 1 .
2 кл. - В—1; Г - 1 ; Ш - 1 .

98 22 12
18 3 5

116 25 17
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Група VII. Текстилна индустрия.
К-лъ вложенъ

въ (хип. ла.)
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а

в

Производство

X

Я
<0

Класъ

г

t
2
3
4
5
6
7

IS

о
ш

Вълнена
Памучна
Конопени и др.
Ленена
Копринена
Пасмантерия
Текстилно бояджийство
Всичко

л
£3

о
3
о

в
1

«:

s
се
ю
а.

и

s

х

S

он
to
ю

3

X

а.

5Г
•V

S
Е
Ч
ЕС

46 3881 12381 53722 ! М 366° 121 165
28 4104 8399 71503 шад 5311 130 129
3 319 559 7715 14326 342 29 13
1 94 369 15О0 5315 270 18 7
3 91
61 9677 17623 525 11 13
3 50 303 600 8121 100 4 8
6 107 917 2234 480/,
60 6 Ь
so 8646 23589 146351 352Ш10276 319 340

*J Местонахождение:
1 К Л . - В - 1 ; Г - 2 5 ; ГО-17; В Т - 1 ; ВТО-1; Д О - 1 .
2 к л . - В - 4 ; Г - И ; Г О - 5 ; ВТ—5; ГОрО-1; Д О - 1 ; Т - 1 ;
3 кл,—В— 2; ВО—1.
4 кл.—Л—1.
5 кл.—В-1; Д О - 1 ; В Г - 1 .
6 кк.—В—2; Г - 1 . .
7 к л . - В - 2 ; П о - 2 ; Г.-1; Г О р О - 1 .
Група VIII. Добиване и преработване на мазнини и отпадъци.
122 1856 1924 8668
Растителни масла
38 300!
1 42
Масла отъ живот, произвед.
1 33 100 600
Сапунъ
2 35 280 450
Изд*лня отъ живот. отпад.
Всичко 126 1966 2342 10018

*) Местонахождение:
1 К Л . - В - 4 ; В О - 5 ; ВТО—22; ГОрО-14; Ш - 2 ; Ш О - 3 ;
Т—3; ТО—4; П - 5 ; П О - б ; Пс—1; ПсО-3; П о - 2 ;
П о О - 8 ; Н п - 2 ; НПО-б; И—1; И О - 4 ; Р - 2 ; РО - 9 ;
O - l ; ОО-б; Д - 1 ; ДО-2; ЕО-5.
2 кл.—В—1.
3 кл.—В—1.
4 кл.—ГО-2.
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Група IX. Химическа индустрия.

1
2
3
4

92 601 1692 2547
Взривни вещества
22 370 670 1150
Бои, лакове, безиръ и др.
Киселини, бикарбон. и др.
50 700 3416
2 73
Нишесте, кола, май и др.
2 1? 200 447 6608
Всичко " 8 199 1221 3509 13721

1

| Технически

40

Работници

I

в
•1

Персоналъ

Машини

5

Сгради

I

Производство

Мощность на двигат.

I

К-лъ вложенъ
въ (хнл. лв.)

d
Й
X
S

Е

ч

39 5 4
40 3 5
40 5 1
73 7 9
192 20 19

*) Местонахождение:
1 кл. — В—1; ГО—1.
2 кл. - В - 1 ; Ш—1.
3 кл. — В—1; ВО—1.
4 кл. — ГОрО-1; Ш— 1.
Група XI. Графика.
1 Печата рстао
Всичко

1
1

5
5

15
15

400
400

493
493

37
37 ~~**

6
6

*) Местонахождение:
1 кл. — Ш - 1 .
Група ХИ. Кожарство и кожухарство.
1 Лицеви кожи. гьонъ
2 Кожухарство
3 Кожени изд*пия
Всичко

25 1440 2325 15999
3 53
69 250
2 49 470 1115
30 1542 2864 17364 21538

393 44 45
35 2 5
70 2 3
498 48 53

*) Местонахождение:

1 кл. — Г—9; ГО—б; ВТ—5. Ш - 5 .
2 кл. — Г—1; ГОрО-1; ГОр—1.
3 кл. — Г - 2 .
} Следъ всека таблица е дадено местонахождението на отдълнитъ индустриални предприятия отъ всЪки клась на съответната ин
дустриална група, като е означенъ класътъ, градътъ или околията съ
букви и броятъ на индустриалните предприятия,
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БуквитЪ означа в атъ:

В

^-

во

Варна
Варненска околия

ВТ
ВТО

—

Велико Търново
Велико-Търновска околия

г
го

—

Габрово
Габровска околия

—
ГОр
ГОрО

Горна-Ор^ховица
Горна-Ореховска околия

д
до

Др-Ьново
Др-Ьновска околия

Е ЕО
И

—

_

Елена
Еленска околия
Исперихъ
Исперихска околия

ио
нп
нпо
о
оо

'—

—

Омуртагь
Омуртагска околия

По
ПоО

—

Попово
Поповска околия

Пс
ПсО

__

—
—

П
ПО
р
РО

т.
то
ш
шо

Нови Пазаръ
Ново-Пазарска околия

Преславъ
Преславска околия
Провадия
Преславска околия

—

Разградъ
Разградска ококня

—

Търговище
Търговищска околия

"^— Шуменъ
Шуменска околия

Стопанска хроника
Германия. Съ една нова наредба отъ 7. ХИ. 1939 год.,
оповестена въ германския сборникъ на законните. № 210 отъ
9.XJI.1938 г. еж изменени размЪрит% на ВНОСННГБ мита за
внасяните стоки въ територията на бившата република Ав
стрия въ сила отъ 19.XII.1938 г „ както следва:
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М. ст. 4 — Анасонъ, кимионъ — намалено е автоном
ното мито отъ 30 на 4.40 крони за 100 кгр.; за стоките отъ
сжщата статия не е предвидено договорно мито.
М. ст. 34 — ОрЪхи и лъшници, въ черупки —намалено
е автономното мито отъ 20 на 2.20 крони за 100 кгр. Оставатъ непроменени договорните мита за сжщите стоки: орехи
— 2 и лешници — Z50 крони за 100 кгр.
Митата за внесените въ бивша Австрия стоки се събиратъ въ марки, при курсъ една крона = 90 пфенига. Понастоящемъ продължавагь да се прнлагать въ сжщата тери
тория австрийските вносни мита.
— о—
Гърция Съ новъ кралски декретъ, влезълъ въ сила
отъ 22 декемврий 1938 г., е намаленъ курсътъ на метали
ческата драхма отъ 36 на 14 книжни драхми за изчисление
ВНОСНИТЕ мита въ Гърция за следнигв стоки, като съ това
се намалява и размЪра на вносното мито въ книжни драхми:
месо пресно отъ овце и кози, отъ свине, говеждо, отъ дивечъ и птици заклани (митн. ст. 2-а).
Гръцкото правителство е издало една наредба, наречена
протоколъ, съ дата 2.XI1.1938 г., относно начина за извърш
ване на частнитъ компенсации. По-главните постановления
на тая наредба еж:
1. Товаренето на стоката за износъ требва да стане
най-много въ едномесеченъ срокъ отъ датата на удобряването на частната компенсация;
2. Продажбата въ чужбина и съобщението за инкаси
ране стойностьта на стоката трябва да се извърши най-късно
два месеца отъ датата на товаренето;
3 Въ едномесеченъ срокъ отъ съобщението на Банкъ
дТресъ относно инкасирането на равностойностьта на изне
сената стока, титулярниятъ износитель, ако не е той, който
тръбва да реализира съответния вносъ срещу вносенъ кон
тингента, е длъженъ да прехвърли това вземане направо и
изключително на титулярния вноситель срещу получавене
равностойностьта въ драхми. Забранено е да се прехвърля
това вземане на трето лице, или пъкъ да се залага по ка
къвто и да е начинъ. Вносительтъ на когото е прехвърленъ
първоначално този кредитъ нъма право да го препродава.
Износительгь има правото да продаде предварително взема
нето си, произходящо отъ износъ, преди да получи съобще
нието за инкасиране на вземането, на въ рамкитЬ на горе
посочените разпоредби.
4. Вносительтъ е длъженъ да извърши вноса въ срокъ
отъ четири месеца, считано отъ деня на съобщението на
банката до износителя и въ никакъвъ случай по-късно отъ
5 месеца отъ датата на която е съобщено за инкасирането
на съответното вземане.
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5. Въ случай, че еж нарушени условията предвидени въ
разпоредба първа на настоящето, удобрената часть на ком
пенсацията се анулира и депозираната гаранция остава въ
полза на държавата.
Въ случай на нарушение на разпоредби втора и трета
отъ настоящето, изноейгельтъ се лишава отъ правото да
упражни вземането си за вносъ на стоки.
Въ случай на нарушение на разпоредба 4 отъ настоя
щето, прилагагь се разпоредбите на Наредбата-законъ 992
„За налагане глоби върху стоки пронзходящи отъ чужбина,
които не еж обезмитени вь предвидения отъ закона срокъ*.
Въпросната наредба е приложима и къмъ стокообмена
между България и Гърция.
—о—
Забраната на np-вкия вносъ на добнтъкъ отъ България
не е още отменена. Продължава да е въ сила разрешението
за вносъ на добитъкъ по море, чрезъ Пирея и Солунъ и то
при условие животните да произлизвтъ отъ незаразенитъ
места и да бждатъ веднага заклани въ кланницигв на Ятина
Пирея или Солунъ. Като изключение, презъ време на праздницитЪ, Министерството на земеделието е разрешило вноса
презъ пункгь Орменионъ, на свине и преживни животни,
произлизащи отъ незаразенитв области на България, при
условие, че ще бждатъ пренесени по железница до ДедеЛгачъ и отъ тамъ по море до Пирея, за да бждатъ изпол
зувани за нуждите на Дтина и Пирея.

*~°—

Времененъ вносъ на първични материали за килимарската индустрия въ Гърция. Съ министерско постановление
отъ 21 октомврий м. г. Гърция е позволила безиитенъ вносъ
на сурови материали, като памучни и вълнени прежди, вълна
и бои, за изработката на килими, при условие, че,въ единъ
определенъ срокъ — година, а при специално разрешение
и повече, произведените отъ гЬхъ килими ще бждатъ изне
сени въ чужбина, или пъкъ ще бждатъ складирани въ сво
бодната зона. До оправдаването на внесените сурови мате
риали МИТННГБ такси се гарантиратъ съ парична или бан
кова, гаранция.
Въ камарата се получи списькъ на изработваните въ
Гърция килими, съ необходимите технически подробности.
Въпросниятъ списькъ се държи на разположение на
заинтересованите.
—о—
Дания. Не ще се изисква специално разрешение и при
вноса на следните стоки; суровъ тютюнъ на листа, необра
ботени кожи и пресни ябълки, внасяни отъ 1 маргь до 31
юлнй.

—о—
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Въ камарата се получи списъкъ на стоки, съ означе
ние на митото, което се събира при вноса имъ Дания.
Този списъкъ и сведенията се държатъ на разположение на
заинтересуваните при устни или писменни запитвания.
—о—
Егвпетъ. Съгласно решението на Министерството на
финансинте въ Египетъ (относно режима на свидетелствата
за произходъ), издадено на основание на Международната
конвенция за опростяване на митническите формалности,
подписана въ Женева н£ 3. XI. 1933 г. и на египетския
законъ № 14 отъ 1933 за търговските камари — освенъ
търговско-индустриалнигБ камари, които иматъ право да издаватъ свидетелства за прсизходъ на основание на чл. 20
ал. 2 на закона Ка 14 отъ 1933 г., иматъ още право да издаватъ свидетелства за произходъ митническите власти и
Министерството на търговията срещу една такса отъ 100 милиемз, когато стойностьта на стоката е по-ниска отъ 10
египетски лири, и 200 милиема, когато стойностьта е 10 еги
петски лири и повече.
—о—
Италия. Съ декретъ оповестенъ въ италианския държавенъ вестникъ № 292 отъ 23. XII. 1938 г. е намалено
наново вносното мито на „друга" царевица — „бела" (м.
ст. 67—в), произхождаща и идваща отъ страни, ползуващи
се при вносъ въ Италия съ клаузата на най-облагоприятствуваната нация, отъ 25 на 15 лирети за 100 кгр.
По силата на сжщия декретъ се допуска безмитенъ
вносъ на пшеница за храна на птиците (м. ст. 64) до 30.
VI. 1939 г. и до максималния размъръ отъ 5000 тона, при
условия, опредълени отъ Министра на финансииттз,
—о—
Ромъния. Министерството на търговията, промишленостьта и труда съобщава, че съ писмо Ма 41 отъ 29. XII.
1938 г. новооткритата ромъно-българска камара въ Букурещъ е уведомила Министерството за почване на своята
дейность. Лдресътъ на скщата камара е: Camera de comer*
Romano — Bulgara Bucuresti— Calea Victoriei 63.
Камарата е на разположение на търговско-индустриалнитб камари въ страната и на СЪЮЗИТБ на българските тър
говци, индустриалци и занаятчии и на всички заинтересо
вани относно сведения и информации по стопанскитЬ връзки
между двете страни, както и до възможностите за сключ
ване на търговски сделки между България и Ромъния.
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У н г а р и я . Унгарската легация въ София, съ вербална
нота отъ 13. XII. 1938 г., е уведомила Министерството на
външнигЬ работи и на изповеданията върху следното:
По отношение на териториите придадени къмъ Унга
рия (по силата на арбитражното решение въ Виена),, които
съставляватъ чзсть отъ унгарската митническа територия, еж
въ сила наредбите относно стокообмена, прилагани въ ун
гарска територия преди решението въ Виена.
Отъ това следва, че при случаитЬ при конто еж уста
новени контингенти, стокигв изпратени отъ завзетите тери
тории за чужбина ще бждатъ въ тяжесть на контингента
отпуснатъ на Унгария и обратното — стоките изпратени отъ
чужбина за тия територии, ще бждатъ въ тяжесть на контин
гента на държа в а та-нз пра ща чъ.
—о—
Ф и н л а н д и я . Експортната премия за изнасянето отъ
Финландия масло е намалено отъ 6.50 фински марки на 5*50 ф, м.
кгр. Отъ 1 декемврий е възстановено отново експортна пре
мия за яйцата въ размЪръ на 2 фински марки на к г р .
За да се предпази добитъкътъ въ Финландия отъ болестьта шапъ, която върлува отъ близо 8 месеца въ Ш в е й 
цария и която болесть е нанесла страшни загуби на ското
въдците аъ страната, Финландското правителство е забра
нило целия вносъ на външни фуражни ср-вдетва. С ж щ о е
забранена свободната продажба на налични внесени отъ по
рано въ Финландия фуражни средства. Забранява се пре
носа на такива фуражни средства отъ едно мъсто на друго
както и преноса на амбалажните материали, съ които еж
били внесени ткзи фуражни средства.
— о—
Ш в е ц и я . Съгласно специална наредба на правител
ството определя се при вноса на пшеницата въ Швеция да
са събира по 5 йорета . на кгр.; при вноса на пшенично
б р а ш н о , пшениченъ грисъ, макарони и приготвени отъ пше
нично брашно други тестени произведения се ллащатъ 12
йорета на к г р . Я к о ТЕЗИ произведения еж смесени съ други,
то смесьта се обмитва съ определената вносна такса за
съответното no-rope произведения поставено въ емвсьта. А к о
ТБЗИ произведения се внасягь за цели, за които се предвижда
безмитенъ вносъ, то въ такъвъ случай т в се освобождаватъ
и отъ плащане на вносната такса, При особени случаи пра
вителството има право да намали или да отмини напълно
горните вносни такси.
На основание на горното Министерско нареждане уве
личена е вносната такса на лененото кюспе отъ 4 на 5 йо-
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рета за кгр. Вносната такса за всички останали отпадъци
оть маслодайни семена, както и тази за фуражното брашно
остава както до сега — б йорета на кгр.
Увеличава се вносната такса и на следните зърнени
храни: за царевицата и царевични продукти вносната такса
се увеличава на 6 йорета на кгр. нето тегло, за триците —
на 4 йорета, за следните артикули: овесь, ечмикъ, фий, фураженъ грахъ, фуражна бакла, маниока и тапиока, корени,
конто се смилатъ и могатъ да се употребятъ за фуражъ,
както и всички други произведения оть пшеница, ръжь и
други зърнени произведения, конто съ прибавка на други
вещества се използувать само за фуражни цели, както и
оризово фуражно брашно, меласово фуражно брашно, цвйклови рйзанки и други фуражни средства оть животински
продукти се облагатъ съ вносна такса отъ 5 йорета на кгр.

Международни вести
Производството на сушени сливи въ Европа.
Споредъ последните сведения, производството на су
шени сливи въ Европа презъ 1938 година възлиза на около
26.800 тона срещу 5.600 тона презъ 1937 година. Средното
европейско производство презъ годините 1929/1936 възлиза
на 28.700 тона. Износните излишъци на страните отъ Ду
навския басеинъ се изчисляватъ на около 22.700 тона срещу
4.800 тона презъ 1937 година. Тазгодишното производство
на Франция, която следъ дунавските страни сяицо така
може да се счита като износитель, е значително по-големо
отъ миналогодишното, което е възлизало на 910 тона.
Поради извънредно слабата реколта презъ 1937 година
въ началото на настоящата износна кампания всички запаси
както въ страните отъ Дунавския басеинъ, така и въ Фран
ция, бъха напълно изчерпани. Изостаналите малки количества
на международния пазаръ бехъ отъ американски, австра
лийски, южно-американски и чилийски произходъ. *
Последното производство на Съединените американски
щати е рекордно 265.800 тона, но не ще се отрази върху
пласмента на. европейското производство, тъй като и тази
година по-големата часть отъ производството на странитв
отъ Дунавския басеинъ ще се поеме отъ Германия, а остатькътъ отъ Швейцария, Швеция, Чехославия, Италия, Полша
и Унгария. За американските сушени сливи най-главните ев
ропейски пазари ще бждатъ Англия и Франция. При това
"фебва да се име предвидъ, че тазгодишната слаба реколта
на пресни плодове въ Средна Европа ще благоприятствува
извънредно консумацията на сушени плодове.
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Положението на пазара за свинска мась.
Както е известно американскиятъ пазаръ е меродавния
международенъ пазаръ за свинска мась.
Изобилната реколта на царевица въ Америка презъ
последните няколко години е благоприятствувала отново
развъждането на свине въ Съединените Щати. Вследствие
на това очаква се презъ идната година производството на
мась и други продукти отъ свинско месо да бжде по-големо
отъ това презъ предидущите години и цените да останатъ
сравнително низки.
Американското производство упражнява силно влияние
върху цените н а . свободния международенъ пазаръ, но е
отъ малко значение по отношение пласментните възможности
на германския пазаръ. Поради девизно-политически причини
вносътъ на свинска мась зъ Германия отъ Съединените
Щати възлиза годишно на едва 200—300 тона и главни дос
тавчици оставатъ държавите, съ които Райхъгь има склю
чени клирингови спогодби, на първо место Дания — сртздко
13.000 тона, следвана отъ страните отъ югоизточна Европа:
Унгария — средно 10.000 тона, Югославия — 5.000 тона и
България 1.400 тона; освенъ това Китай внася ежегодно
около 5.000 тона. Поради тази причина американското про
изводство се отразява върху германския пазаръ само до
колкото предизвиканите отъ него колебания на цените на
международния пазаръ влияятъ при уговаряне цените между
Германия и страните доставчици.
Споредъ сведенията получени отъ Българското кон
сулство въ Хамбургъ, за сега увеличението на американското
производство нема още зловредно отражение върху цените
на международния пазаръ, тъй като търсенето въ страните
консуматорки, главно въ Англия, се е значително повишило.

Търговски договори и спогодби
Българо-французка спогодба за плащанията.
(Д. в. брой 293 отъ 1938 г.)
'
Членъ 1. Плащането на внасяните въ България французки стоки, ще бжде осигурено, начиная отъ влизането въ
сила на настоящата спогодба, посредствомъ частна ком
пенсация, съ произведението на внасяните въ Франция бъл
гарски стоки, следъ като се спадне отъ стоиностьта на по
следните сумата въ свободни девизи, която Българската на
родна банка урежда въ съгласие съ наредбите си.
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2. "ГЪзи частни компенсации ще бждатъ представяни, за
разрешение, на Българската народна банка, която ще из
ползува, за нужди-rfe на французкия вносъ въ България, целата сума отъ девизи, лроизходящи отъ внасянитв въ Фран
ция български стоки, следъ приспадане на удръжката, озна
чена въ предшествуващия членъ.
Членъ 3. Вносителите на български стоки въ Франция
ще извършватъ, на падежа, плащанията си направо на французката банка, посочена за тая цель отъ Българската на
родна банка.
'
Така събраните суми ще бждатъ внасяни по една сметка
.Частна компенсация", открита на името на Българската на
родна банка, следъ като се спадне предвидената въ членъ
1 удръжка, чиято сума ще се внася по една специална сметка
Българската народна банка ще може да разполага сво
бодно съ сумигЬ внесени по специалната сметка. Тя ще из
ползува, ото друга страна за нуждите на французкия вносъ
въ България, изцЬло сумитъ внасяни по сметката „Частна
компенсация".
Членъ 4 Плащането на внесените въ Франция български
стоки, което не е било още извършено до датата на влизане
въ сила на настоящата спогодба, ще требва да
се
направи при французката банка, посочено отъ Българската
народна банка, съгласно постановленията на горния членъ_3.
Членъ 5. Плащането на французкигв стоки, което не е
било още извършено до датата на влизане въ сила на нас
тоящата спогодба, ще бжде осигурено, посредствомъ частна
компенсация, съ произведението на български стоки внесени
въ Франция. Това плащане ще стане при СЖЩИТБ условия,
както плащането на внасяните стоки следъ влизане въ сила
на тази спогодба.
Членъ б. Настоящата спогодба е приложима и за
Япжирия.
Членъ 7. ВсЪко правителство ще вземе, доколкато това
го засвга, необходимите мърки за доброто изпълнение на
настоящата спогодба.
.
Членъ 8. Настоящата спогодба, която замества спогод
бата за плащанията между България и Франция отъ 6 юлий
1936 г., ще влезе въ сила на 1 януарий 1939 г.
Тя ще може да бжде денонсирана по всъко време съ
едно предизвестие отъ три месеца. - .
—о—

•

.11
Списъкъ на български произведения, при вноса на които
въ Франция ще се прилага намалената тарифа:
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16 А

19 Н
21
27
37
38
43
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Наименование на стоките
Свинско и говеждо месо пр-Ьсно и охладено

Консервени меса: шунка
Кожи овчи и агнешки сурови
Отпадъци отъ копринени пашкули и фризони
Пръсно масло
.Медъ пчеленъ
Свинска четина, опашки отъ животни и су
рови косми
Рога отъ добитъкъ необработени
Брашно пшенично
Бакла

67
68
80
Нохуть
80
Ябълки
84 А
Бадеми съ или безъ черупки
85
85 или 88 Кокички кайсиеви и зарзалиеви
Плодове консервирани съ захарь, сладка; мар86 Б
86 С
88
89
100
110 А
110 Б
112
126
128 бис.
130
142 бис
155
158 Р .
"
158 Д
166 бис.
381
459 бис
476 А
176 С

мелади.
Маджуни, петмезъ, пулпове отъ ягоди и отъ
други плодове и произведения подобни
безъ захарь, безъ медъ.
Семена памучно, синапово, рициново, тик
вено, соя.
Зеленчукови семена и семена особено непоименовани.
Червенъ пиперъ.
Слънчогледово масло чисто {рафинир. или не)'
Слънчогледово масло втвърдено, предназна
чено за сапунарство.
Ментолъ.
Корени, листа, кори и др. за медицинско уподребление
Дървета твърди за строежъ и мебели
Джги и дъна за бжчварски изделия
Конопъ чуканъ, влаченъ и пр.
Смрадлика.
Домати и др. зеленчуци консервирани въ ку
тии или сгкдове херметически затворени
или въ бъчви.
Зеленчуци сушени.
Кюспета и отпадъци особено непоименовани.
Химически произведения особено непоиме
новани.
Бродерии:
6. Бродерии върху памучни платове
7. Всъкакви други бродерии.
Мешини и сахтияни.
Отпадъци отъ кожи щавени.
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Споразумение за разширение по отношение на французкитЪ колонии, протекторати и страни подъ французки
мандатъ прилагането на търговското споразумение между
България и Франция отъ 22 окт. 1925 г. съ допълненията му
отъ 2 априлъ 1935 г. и 6 дек. 1938 г. Прилагането на това
споразумение ще става по следните допълнения и уговорки:
а) то не може да се отнася до произведенията, които еж
предметъ на запретителни мърки въ коя и да е въ странитъ,
които обхваща — французкитв колонии, страни подъ протекторать и африканските територии подъ французеки ман
датъ; б) България не може да предявява искания да се пол
зува отъ предимствата, които тези страни даватъ или биха
дали на Франция; в) французкото правителство ще препоржча на туниското да третира българските поданици еднакво
съ поданицитв на разните сили, като се спазватъ законите и
правилниците относно полицията и режима на паспортите,
както и мъстното законодателство; г) Това разширение на
спогодбата отъ 22 октомврий 1925 г. става на базата на взаимностьта; следователно, както установяването поданицитв
на французкитв колонии, протекторати и африкански тери
тории поцъ французки мандатъ, така и произведенията произходящи отъ ТБЗИ страни, ше бждатъ приравнени въ Бъл
гария къмъ поданицигь и произведенията на Франция и ще
се ползувагъ отъ третирането на най-облагоденствуваната на
ция; д) Плащанията между тези страни и България ще се
уреждагь по пжтя на частната компенсация, съгласно наред
бите на Б. н, банка, само ако не станатъ предметъ на спе
циално уреждане.
IV.
Споразумение за разширение по отношение на стра
ните на Леванта подъ французки мандатъ, прилагането на
търговското споразумение между България и Франция отъ
22 октомврий 1925 год., съ допълненията му отъ 2 априлъ
1935 год. и б декемврин 1938, год. Това споразумение ще се
прилага при следните уговорки: а) то не се отнася за про
изведенията, които биха били предметъ на вносни запрети
телни мерки въ коя и да е отъ странитв на Леванта; б) Бъл
гария не може да предявява искания да се ползува огь пред
почтителните предимства, които ТБЗИ страни даватъ или биха
дали на Франция; в) приложението на това споразумение ще
става на базата на взаимностьта, което значи, че както по
даниците на странигк на Леванта, така и произведенията,
произходящрг отъ тия територии, ще бждатъ приравнени въ
България къмъ поданиците и произведенията на Франция и
ще се ползуватъ отъ третирането на най-облагоприятствуваната нация; г) това споразумение не дава право на БъЛ-
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гария да се ползува отъ предпочтителните предимства, на
стоящи или бждащи, които страните на Леванта иматъ право
да отстжпватъ на държавите, откжснати отъ Отоманската
Империя или на пограничните си държави; д) плащанията
между тЬзи територии и България, ще се уреждатъ по пжтя
на частната компенсация, съгласно наредбигв на Б. н. банка,
само ако не станатъ предметъ на специално уреждане.
—о—

Търговска спогодба между Гърция и Аржентина,
сключена на 23.XI.193S г.
Спогодбата е сключена за срокъ отъ една година наймалко, на базата на клаузата за най-облагоприятствуааката
нация, съ класическите изключения относно ползуването отъ
клаузата. Къмъ спогодбата има две листи на стоките, които
ще се облагатъ съ минимални мита, означени въ листите.
Стоките ще се придружаватъ отъ свидетелства за произхода,
заверявани безплатно.
Доста интересна е уговорката, съ която страните се задължаватъ да не изменятъ размера на съществуващите при
подписването на спогодбата всички такси, съ които се облага
вносътъ, презъ целото време докато бжде въ сила търгов
ската спогодба..
Листа fl къмъ спогодбата съдържа митата съ които се
облагатъ аржентинските стоки внасяни въ Гърция (по-долу
еж изброени само стоките, интересуващи нашия износъ:
Гръцка митн.
тарифа

Стоки

Вносно мито въ драхми
за 100 кгр.

2 а 1 Салами и езици

3 а 2 Сирене обикн. сухо (кашеръ)
3 а 5 Сирене пармезанъ и подобни
3 6 4 Масло нетопено, солено или не,
въ еждове повече отъ 4 кгр., безъ
да се приспада тарата на ежда
13 е* Доматено пюре (пулпъ) безъ при
спадане на тарата
36 а
Кожи необработени, големи и
малки солени или не
. 223 а
Вълна непрана
223 б
Вълна прана

40.—

д.^, ; ;

15.— .„> v , ^ ^ ' '•./
40.— ,Д^
^V

Отъ листа Б единствената стока отъ интересъ за насъ
е ориенталския тюгюнъ (статия 312 бисъ на аржентинската
статистика), който се облага съ 0.36285 пезо на 1 кгр. Това
мито се прилага както къмъ тютюна на листа, така и къмъ
норезания тютюнъ.
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Международни панаири.
Британскиятъ индустриаленъ панаиръ 1939 год. въЛондонъ и Бирминганъ ще се състои отъ 20 февруарий до 3
мартъ. Този панаиръ сжществува почти непрекжснато отъ
1915 година насамъ. Предлага единъ добъръ случай за личенъ досегъ между фабрикантите и заинтересованите купу
вачи.
—о—
Международниятъ панаиръ въ Триполи се открива на
26 февруарий.
Народна и международна изложба ни сладкарството ина хотелиерската и хранителната индустрии въ Атина. Упра
влението на тази изложба е отправило покана до евентуал
но заинтересованите въ България чрезъ Експортния ни ин
ститутъ. Очаква се да взекатъ участие изложители и профе
сионалисти не само отъ Гърция, но и отъ Египетъ и другите
балкански и европейски страни. Изложителите ще се ползуватъ съ безмитенъ вносъ на предметите, които ще излагагь,
съ 50°/о намаление по железниците и параходните компании
въ Гърция за предметите и за себе си. Били направени постжпки за издействуване на гЬзи намаления и отъ българ
ските, югославските и италианските железници. Онези, които
проявяватъ интересъ къмъ тази изложба, могатъ да се отне-,
сатъ за по*дробности до Експортния институтъ, който е получилъ печатна литература за нея.

Разни сведения
Съ заповъдь № 8 отъ 9. 1. 1939 г. Министерството на
търговията, промишленостьта и труда разрешава износътъ
на ягоди въ прйсно състояние да се извършва и въ следния
видъ щайги: дължина 40 см., ширина 25 см., и дълбочина
5 см. — външни размери: Дебелина на челните дъски 5 м. м.
на страничните дъски 3 мм. и на дъното 3 мм. Височината
на трижгълните колчета — 8.5 см. въ напреченъ разрезъ
2 Х ^ разр-Ьзана въ диагоналъ, закрепени съ по три гвоздейчета, добре закривени. Щайгата да е подсилена съ две препаски 15 мм. широки и 3 мм. дебели, създадени по жглигЬ
съ тенекиики. Дъното да се състои отъ 5 дъсчици, съ разс
тояния помежду имъ отъ 3 - 4 мм. като крайните дъски
плътно прилегатъ върху страничните такива. Материалътъ
да е сухъ,чистъ,безъчепове, пукнатини, кора и еднообразно
оцвгьтенъ. Тежината на щайгитъ да не надминава 550 грама
оърху една отъ челните дъски се залепя етикетъ съ надпись
„ьългария съ латински букви и името на фирмата.
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Съ окржжно № К—33-10538 отъ 1937 г. (спр. д. в. бр
135), отправено до всички индустриални заведения въ Цар.
ството, Министерството на търговията, промишленостьта и
труда покани всички производитепн да съобщагь въ отде
лението му за индустрия следното:
1. Какви предмети произвеждатъ, отъ кои видове, раз
мери и качества;
2. Какви количества отъ тия предмети еж въ състояние
да произвеждатъ за една година, като имать грижата да го
уведомяватъ и по кататъкъ за ВСБКО ново производство,
преустановено такова и пр.
Съ сжщото окржжно Министерството замоли индустри
алните заведения да му изпратятъ и образци, мостри, прос
пекти, каталози, ценоразписи, снимки, технически описания и
др. свързани съ определяне точната н всестранна характе
ристика на производството имъ.
За съжаление, обаче, много малко индустриални заве
дения еж се отзовали на тази покана и по такъвъ начинъ
еж оставили Министерството безъ точни сведения за произ
водството си. Изхождайки отъ значението, което биха могли
да играятъ тези сведения взети заедно, за осветляване найразнообразни въпроси изъ областьта на индустрията, инду
стриалния ОТДБЛЪ при камарата си позволява да напомни на
г.г. индустриалците, че съ неизпълнението на тази препо
ръка ТБ действуватъ противъ своитЬ интереси. Независимо
отъ това, камарата прелоржчва на г. г. индустриалците, едно
временно съ даване горнигъ сведения на Министерството, да
отправятъ по едно копие и до камарата, тъй като послед
ната много често е заставена да дава сведения на официални
места и частни заинтересовани лица да удостоверява по ис
кане на самото предприятие видътъ и характера на произ
водството му и пр.
—о—
Изпити за майстори. Извънредната сесия, която треб
ваше да се състои презъ м, декемврий 1938 jr., е отложена
и се слива съ редовната майска сесия, която ще започне на
8 май т. г. Ще бждатъ допустнати на изпитъсамо ония лица,
които подадатъ заявление и депозиратъ документите си найкъсно до 1 мартъ т. г. Заявленията, постжпили следъ тази
дата, ще бждатъ оставени за следната изпитна сесия. По сжщия начинъ ще се постжпи и съ лицата, които, следъ първо
предупреждение, не върнатъ или не изпратятъ въ камарата
напълно изправни документи. За да се избтдгнатъ такива слут
чай, камарата препоржчва на кандидатите, преди да отпра
вятъ документите си, да се отнесатъ за осветление къмъ
съответнитв занаятчийски сдружения или директори на до
пълнителните занаятчийски училища.
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Предложения и запитвания.
Leonnard & Johansson Oy, Helsinky, Finland, желае да
влЪзе въ връзка съ първокласни експортьори на шипки
(плодове), съ цель да ангажира представителството имъ въ
Финландия.
Списъкъ на американски фирми, които се интересуватъ
отъ български произведения.
Benjamen S. Kalnick, 276 Fifth five. N. Y. C. — желае да
изнесе кожи отъ България.
Orofood Co., 17 East 24nd Street, Room 927, N. Y. C. —
желае да изнесе чесновъ лукъ отъ България,
Western Food Corpalration, 730 W. Randolph Street, Chicago,
Illinois — желае да изнесе млечни произведения отъ Бъл
гария.
Fox Importing Co., 1924 Е. 105th St. Cleveland, Ohio — желае
да изнесе масло отъ чесновъ лукъ отъ България.
Hermann Eriedmann, 312 West 75th St., N. Y. C. — желае да
•изнесе храни отъ България.
International Wire Chair Company, Inc., 899 — 905 Grand
St, Brooklyn, N. V: — желае да закупи мебели отъ извито
дърво.

.

•

•

-

•

Arthur C Chase Co., P. О. В. ох 7075 Areade Annex, Los
Angeles, California — желае да изнесе отъ България сладъкъ
червенъ пиперъ.
Gressley Colloids, Inc., Cleveland, Ohio — желае да из
несе отъ България масло отъ чесновъ лукъ.
Premier Trading Corp., 723 Seveth Ave., New York, N. Y.
— желае да внесе въ България филми.
Berco Comission Corp., 118, W. 22пе Street N. Y. C
желае да изнесе отъ България шунка.

—

Georges Bally, 1454 Mountain St., Montreal, Canada —'
желае да изнесе отъ България рапица.
Agnestong Ltd , 19 West 8th Street, New York, N. V. —
желае да изнесе отъ България пръстени изделия.
Importers Art & Antics, Ю. East Sth Street, New York,
N. Y. — желае да изнесе отъ България пръстени изделия.
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По-важни заши, наредби и правилници.
Обявление № 17804 на Б. н. банка отъ 19.X1I.1938 г,—
Контингентите, определени за 1938 год. оставатъ въ сила и
за 1939 год.
Д. в. 287/1938 г.
Решение за одобряване спогодбата, сключена въ Лондонъ, на 25 ноемврий 1938 г. между българското правител
ство и Комитетите на носителите на облигации отъ българ
ските държавни външни заеми 1892, 1896, 1902, 1904, 1907,
1909, 1926 и 1928 год. за службата на сжщитв заеми презъ
периода отъ 1 януарий до 31 декемврий 1939 год., публику
вана на 1 декемврий 1938 год.
- Д . в. 288/1938 г.
Законъ за изменение на 1 огъ Наредбата-законъ за
отменение на наредбата-законъ за временно уреждане на
наимнитЬ отношения.
Д. в. 291/1938 г.
Стопански спогодби между България и Франция (вижъ
отделъ „търговски договори и спогодби"). Д. в. 293/1938 г.
Указъ № б отъ 22 декемврий 1938 год., съ който се
утвърждава постановлението на Министерския съветъ %
1690 за отпускане безакцизна захарь на пчеларите, членове
на пчеларските дружества.
Д. в. 293/1938 г.
Окржжно Na II—35—25334 на Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда относно необходимостьта,
индустриалните предприятия да сьобщаватъ въ отделението
за индустрия какви предмети произвеждал., отъ кои раз
мери» видове и качества, а еж що и какви количества могагь
да произвеждать годишно.
Д. в. 3/1939 г.
Законъ за ревизиране договорите за каемъ за фондови
земи, засвеи съ пролетни култури презъ 1938 год.
Д. в. 4/1939 г.
Законъ за закупуване отъ Българската земеделска и
кооперативна банка тютюни отъ реколта 1938 година, на
право отъ производителите.
Д. в. 4/1939 г.
Законъ за подобрение цените на вината отъ реколта
1938 година.
Д. в. 4/1939 г.
Ново изменение на правила 29 и 31 отъ правилника за
прилагане закона за военния данъкъ.
Д. в. 4/1939 г.
Окржжно № П отъ 2.1 т. г. на Министерството на финансиигЬ относно манипулацията съ облигациите отъ бъл
гарските държавни заеми, въ връзка съ новата спогодба,
публикувана въ Д в. 288/1938 год.
Д, в. 6/1939 г.
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Законъ за.изменение на наредбата-законъ за данъка
върху приходитЬ.
Д. в. 7/1939 г,Типовъ правилникъ за реда на тържището за селско
стопански произведения и всккакви стоки. Д. в. 10/1939 г.
Окржжна наредба № 5—Л на Министерството на фи
нансите за начина, по който ще става отпускането на ме
ласа за храна на добитъка.
Д. в. 11/1939 г:
Законъ за изменение на чл. 133 отъ закона за нота
риусите и околийските сждии, които извършватъ нотариал
ните дтзла.
Д. в. 13/1939 г.
Законъ за изменение лихвения процентъ на вжтрешнитв държавни заеми 6% 1914 год., 672% народенъ заемъ
1921 год. и 6% 1923 год.
Д. в, 15/1939 г.
Правилникъ за приложението на закона за подобрение
ценитв на вината отъ реколта 1938 год.
Д.*в. 15/1939 г.
Законъ за изменение и допълнение на наредбата-законъ
за данъчнитъ облегчения на данъкоплатците къмъ общините
(„Държ. вестникъ", бр. отъ 28.V1 1938 г.)
Д. в. 20/1939 г.

"""'ЯКЦИОННИ.
Въ настоящата книжка не поместваме регистрираните
фирми въ камарата,тъй като останалите, непубликувани до
•сега регистрации ще бждатъ издадени въ отделна книжка,
като приложение къмъ списанието.
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