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Варна, 5 юлий 1939
Проф. Станчо Чолаковъ

НЪкои общи впечатления о т ъ германоромънското стопанско съглашение
Подписаното на 23 мартъ, тази годи
на, стопанско съглашение между Герма
ния и Ромъния представлява за насъ особенъ интересъ, макаръ че още не е влязло
въ действие. Впрочемъ, тъкмо това об
стоятелство, че още не е влЪзло въ дей
ствие, е най-интересното, като се вземе
предвидъ, че съ него въобще се бързаше
извънредно много. ТБЗИ нъща ще станатъ по-ясни, чрезъ по-нататъшнитъ бЪгли мисли.
Нашиятъ интересъ къмъ разглежда
ното стопанско съглашение се обуславя
отъ Н-БКОЛКО обстоятелства:
1. То се отнася до една наша съседка,
която въ много отношения е и нашъ
конкурентъ;
2. Отразява се и върху дунавския и
черноморския проблеми, които сжщевременно еж и наши "проблеми;
3. Тъкмо това съглашение изразява
сжщностьта на велико-германската сто
панска политика, която СЖЩО не е безин
тересна за насъ;
4. Разглежданото съглашение остави
впечатлението, че е една отъ СТЖПКИТБ
на германската политическа експанзия,
защото бъше сключено следъ проявения
германски напънъ къмъ Чехославия, къмъ
Мемелъ, къмъ Украйна и пр.; второ, за
щото подписването му стана на другия
день, следъ като преговоригЬ бъха прекженати; трето, защото срокътъ на това
съглашение е необичайно дълъгъ (5 го
дини, когато въ други случаи имаме 1—2
или най-много 3 години) и, най-после,
защото е редактирано въ най-общи фор
ми. Дългиятъ срокъ на съглашението оз
начава, че една отъ странитв е предви
дела за себе си положителни изгоди,
даже и при евентуални влошения на ко
нюнктурата (нъщо, което при сегашното

състояние на нъщата е съвсемъ въроятно)
и се е наложила надъ другата. Невъз
можно е едно и сжщо условие да бжде
еднакво полезно за дветъ страни. Може
съ положителность дв се предполага, че
се е наложила Германия; затова тя бър
заше съ влизането на съглашението въ
сила, а Ромъния се въздържа да го ра
тифицира. Сжщо, и общата формулировка
на съглашението, и избягването на кон
кретни указания показва, че една отъ
странигБ е успала да си запази свобода
но изборъ и действие за вевки единиченъ
случай ОТДЕЛНО, споредъ условията на
момента. Сигурно не е Ромъния, която
си е запазила тази привилегия. Въ съг
лашението е казано, напримЪръ, че Гер
мания има право да създаде свои сво
бодни зони, въ които може да органи
зира свои търговски и индустриални
предприятия, но не е казано нито кжде
ще бждатъ ТБЗИ зони (дали на Дунава,
или на Черно море), нито каква форма
ще иматъ rfc. Въ съглашението е пред
видено още, че въ Ромъния ще бжде
проведенъ единъ планъ за транспортна
и съобщителна мрежа, и то при сътруд
ничеството на германската индустрия и
на германскит-fe специалисти, което ще
рече, че Ромъния би била включена въ
общата система отъ аутостради и канали,
но никжде не е конкретизирано, нито
кои, нито колко, нито кжде ще бждатъ
ТБЗИ шосета и канали.

Германо-ромънското съглашение из
разява общата идея, че ромънското сто
панство ще бжде приспособено къмъ
нуждите и условията на германското сто
панство: да произвежда предимно това,
което ще купува Германия, и да остане
да купува това, което Германия произ
вежда. Въ такъвъ случай, щъли да иматъ

уговорените условия и цели. Средствата
съ които Германия мисли да оежществява идеите си, еж съвсемъ прости: отъедна страна, това е поемателната способность на големия й консумативен^
пазаръ, съ което иска да каже, че е "въ
състояние да погълне големо земедел
ско производство, и отъ друга страна,
способностьта на нейната индустрия да
снабдява земеделските страни съ инду
стриални произведения. Ние увеличаваме
покупателната сила на другите, за да
купуватъ отъ насъ, се казва въ една
статия на »Der Deutsche Volkswirt" (отъ
б. IV. 1939), когато гарантираме пласментъ на производството имъ у насъ и
постоянни цени. Че Германия гледа на
югоизточните страни по единъ изключителенъ начинъ, личи отъ следните из
вадки изъ сжщата статия: «Германия не
може да приложи еднакво, въ всички
части на света, системата на сътрудни
чество съ държавите отъ югоизточна
Европа. Тази размена на стоки може,.
споредъ думите на Министра на стопан
ството, да се извърши само тамъ, кждето еж на лице естествените предпо
ставки". ft тези естествени предпоставки
не биха могли да бждатъ други, освенъ
въ едната страна да остане индустрията,
а въ другите — земеделието.
Такава е и идеята на германо-ромънското стопанско съглашение. То е единъ
видъ формалното начало на бегло опи
саната германска световно-стопанска сис
тема. Както се пише въ по-горе цитира
ната статия, това съглашение щело да
бжде последвано отъ подобни договори
съ други държави, чрезъ което щелъ да
се установи най-сетне онзи големъ сто
пански блокъ отъ Северно море до Чер
но море, чиято естествена ось е Дунавътъ. Казано е въ съглашението, че две
т е договорящи държави се задължаватъ
да урегулирватъ общото си производство
по такъвъ начинъ, че увеличението на
търговската размена между техъ да стане
една естествена последица. Съ обща а
взаимни грижи тргьбва да се държи
емгьтка за нуждата отъ вносъ на Гер
мания и за преустройството на ромънското стопанство. Съглашението пред
вижда единъ неколкогодишенъ планъ за
производство и размена, който следва
да се изпълнява отъ вжтрешната стопан
ска политика на двете страни («Frankfurter
Zeitung" отъ 25. 111. 1939). Въ рамките на
този планъ лежатъ следните по-главни
цели:

облаги и двете страни. По всичко личи,
обаче, че no-скоро това съглашение е
съобразено съ нуждите на германското
.жизнено пространство" — едно понятие,
което, изглежда, е въ състояние да оп
равдае много нъчца. Действително, Гер
мания спечели много съ заемането на
Явстрия и Чехия, но все още нейната
земя не може да й даде едно самозадо
воляване, поне отчасти достатъчно за
онова военно напрежение, къмъ което
третиятъ Райхъ насочва вниманието си.
Германия има и ще има нужда отъ вносъ
на храни, на хранителни продукти, на
сурови материали и др. Тъкмо ГБЗИ про
изведения идватъ отъ тъй наречените
югоизточни страни (Ромъния, Унгария,
Югославия и България). За да може да
си доставя изброените необходими стоки,
Германия требва да изнася своите инду
стриални произведения, но ясно е, че
Германия не може да изнася индустри
алните си произведения въ индустриални
страни, а не разполага и съ достатъчно
девизи, за да купува необходимите й
стоки въ брой. На нея остава, следова
телно, да избере пжтя на единъ видъ
натурална размена съ земеделските юго
източни страни. По тази причина, Гер
мания има интересъ да спре индустриализирането на казаните страни, за да ги
привърже къмъ собствената си индустрия
и да нагоди земеделието имъ къмъ соб
ствените си нужди. Въ такъвъ случай, ще
се закржгли германското жизнено про
странство. Въ сжщность, такива еж и
действията на Германия. Всички знаемъ,
че миналата година тя предложи на ЮГО
ИЗТОЧНИТЕ страни, да гарантира стабилни
цени на земеделските имъ произведения,
и то за единъ дълъгъ периодъ отъ 10
години, стита те да се обвържатъ да
останатъ само земеделски страни. Но
знаемъ сжщо, че тя отказваше да се ан
гажира да имъ дава СВОИГБ индустриални
произведения, срещу купуваните земе
делски стоки, пакъ по определени и по
стоянни цени. За себе си Германия ис
каше да запази свобода на действие.
Такава е новата световно-стопанска
теория въ германската литература, която
се старае да обясни пропагандираните
и настоявани търговски връзки на Гер
мания съ югоизточните страни, въ това
число и Ромъния. Германската представа
за световното стопанство почива върху
идеята за разпределението на труда, но
последното не требвало да почива върху
автоматизма на цените, а да се направ
лява отъ съответната държава, споредъ
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1. Германия ще изкупува излишъците
на зърнени храни въ Ромъния;
2. За да се нагоди този излишъкъ
къмъ нуждит-fe на Германия, а и да се
засили производството на необходимит-fe
и маслодайни и влакнодайни растения,
проектира се засяването на големи площи
х ъ соя, рицинъ, ленъ и конопъ. Ще бждатъ организирани опитни полета, подъ
ржководството на германски специалисти;
3. Ромънскит% гори ще бждатъ екс
плоатирани по изработенъ планъ, за да
се отговори на германскит-fe нужди за
целулозна каша и за строителенъ материалъ. За добиването на целулозната
каша, необходима за хартиената инду
стрия, за индустрията на изкуствена въл-*
на и др., еж особено подходящи тръстикит-fe по делтата на Дунава. По тази при
чина, Германия има желанието да инве
стира големи капитали за експлоатацията
на обширните тръстикови пространства
по дунавската делта. Впрочемъ, слиза
нето на дунавската делта има грамадно
стратегическо значение за Германия (Financial times отъ 10. HI. 1939);
4. Всички закупувани ромънски про
изведения ще се заплащатъ чрезъ гер
мански индустриални произведения;
5. Германия ще достави необходимит-fe
съоржжения за електрифициране на Ро
мъния, както и за съобщителната й мрежа;
6. Стойностьта на германскит-fe инду
стриални произведения ще бжде по-голема, тъй че отъ излишъка ще се набератъ капитали, които Германия ще вложи
за проучване и експлоатация на ромънскитъ- подземни богатства, чрезъ проек
тираните за цельта германо-ромънски
дружества, а сжщо и за организирането
на споменатите свободни зони.
Не може да се откаже, че и Ромъния
би имала известни облаги отъ това съг
лашение, доколкото е дума за разработ
ването на подземните й богатства и за
пласиране на земед-ЬлскитЬ й произве
дения, но нератифицирането му отъ ней
на страна се очакваше отъ всички, които
виждаха, че чрезъ него тя се беше ли
шила отъ стопанския си суаеренитеп».
Въ ВСЕКИ случай, това съглашение
поставяше ромънската индустрия предъ
тежки изпитания.

Международната Излошба — Варна
рекламира най-резултатно
Вашето производство
13 августъ — 2 септемврий 1939 год,

ТЪРГОВСКИ ОТДЪЛЪ
Разяснения по прилагане правилника
- за регистриране на търговските
фирми.
Въ връзка съ прилагането на .Правил
ника за регистриране на търговскигЬ
фирми, камарата ни счита за свой дългь
да извести следното:

По окр. № 1-18-18256 отъ 5. X. 1938
год. на Министерството на търговията,
промишленостьта и труда:
1. Заявленията за промени въ реги
стрите при търговско-индустриалните ка
мари на търговските фирми, като пре
местване, откриване на клонъ, ново фир
мено наименование, прекратяване, впис
ване къмъ предмета на предприятието
нови браншове или заличаване на сжществуващи и пр., следва да се обгербва
съ 50 лв. гербова марка, съгласно чл. 24,
п. 3, буква „6", ал. Ill отъ Наредбата законъ за гербовия налогь.
2. При подаване молба за извършване
промена въ еднолични търговски фирми
въ регистра на търговско-индустриалните
камари нема да се изисква нотариална
заверка на подписите.
3. а) Нема да се изисква отъ камарите
бирническо удостоверение при регистри
ране на нова фирма, при преместване
на тази фирма, при откриване на клонъ
и при прекратяване на фирмата;
б) ще се изисква бирническо удосто
верение само въ случая, когато имаме
прехвърляне на търговска фирма отъ
едно лице на друго.
4. Търговско-индустриалните камари
ще следва да събиратъ предвидената въ
бюджета такса за регистриране на фир
мите въ следните случаи:
а) при първоначално регистриране
на фирмата;
б) при преместване на едно пред
приятие отъ едно населено место въ
друго, безразлично отъ това, дали дру
гото населено место се намира въ единъ
и сжщи или въ два различни камарни
райони;
в) при откриване на клонъ въ друго
населено место;
г) при вписване на ново наименование
на предприятието;
д) при заличаване на едноличната
търговска фирма, поради преобразува
нето й въ събирателно дружество;
е) при заличаване на търговската фир
ма, поради отказъ отъ търгуване и пре-
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му въ камарата, въ района на която
мъсти търговското си заведение.
Таксата за отбелязване промЪната се
събира отъ камарата по бюджетъ.
2. Нотариалната зав-Ьрка на подписа
и документите, предвидени въ чл. 4 отъ
Правилника за регистриране на търгов
ските фирми, не еж необходими при за
личаване фирмЕта.
3. Следъ като търговско-индустриал
ната камара отбележи промъната въ тър
говския си регистъръ, т. е. заличи фир
мата на търговеца, следва да препрати
молбата му, при надписъ, въ оная тър
говско-индустриална камара, въ района
на която се мъхти търговското заведение,.
'съ задължение да се регистрира фирмата
му служебно, но се внесе таксата, пред
видена по бюджетъ за регистриране на
търговскигБ фирми.
4. Тази регистрация ще следва да се
публикува въ известията на камарата.
5. Търговецътъ, който мъсти търгов
ското си заведение, требва писмено да
уведоми общината и мъхтното търговско
едужение, кждето се мЪсти. Сжщото за
дължение тр-вбва да изпълни и тамъ,
кждето е търгувалъ преди прЪмъхтването.

ставане да се упражнява търговското
занятие.
5. Нема да се събира предвидената
по бюджета на камарата такса за реги
стриране на търговскигв фирми при от
криване на клонъ въ сжщото населено
мьхто и при промяна въ начина на тър
гуването (отъ едро, на дребно и пр.)
По окр. № 1-18-7951 отъ 24 априлъ
1939 год. на Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда:
I. Когато търговецътъ мести тър
говското си заведение отъ едно насе
лено мъсто въ друго, спадащо въ райо
на на камарата, въ която е регистри
рана фирмата му:
Въ случая, търговецътъ трЪбва да по
даде молба, обгербвана съ 50 лв. гербо
ва марка, до търговско-индустриалната
камара, съ която да съобщи населеното
мъсто, кждето ще мъхти търговското си
заведение и да поиска да се впише въ
търговския регистъръ на камарата тази
промяна.
Нотариална завърна на подписа и
документит-Б, предвидени въ чл. 4 отъ
.Правилника за регистриране на търгов
скигв фирми", не еж необходими.
При регистриране промяната въ тър
говския регистъръ, камарата събира такса,
предвидена по бюджетъ, за регистриране
на търговски фирми.
Извършената пром-вна се публикува
периодически въ Известията на камарата.
Сжщиятъ търговецъ, който мъхти тър
говското си заведение, тр-вбва писмено
да уведоми общината, отъ която се
мъхти, и мъстното търговско сдружение,
а така сжщо това тръбва да стори и въ
общината, въ която се мести (спр. окр.
1-18-13180 отъ 31. VII. 1937 год., публ. д.
в. брой 164 отъ 31. VII. 1937 год.).

ИНДУСТРИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
На 2 и 3 юний 1939 год., въ Русен
ската търговско-индустриална камара се
е състояла индустриална конференция, въ
която еж взели участие: Ят. Ятанасовъ,
началникъ отделението за индустрия и
инж. Г. Пенчевъ, Главенъ инспекторъ по
индустрията — отъ Министерството на
търговията, промишленостьта и труда;
Петъръ Ялексиевъ отъ Главната дирек
ция на статистиката; Ст. Байдановъ—отъ
Съюза на българскигв индустриалци и
началницитъ на индустриалните отд-Ьли
при т. и. камари: инж. Г. Наумовъ —
София, Г. Янгеловъ — Пловдивъ, Ял. Ничевъ — Бургасъ, Д-ръ Н. Караивановъ —
Русе и К. Клаевъ—Варна.
На заседанието еж приежтетвували,
сжщо и г. Минчо Разпоповъ, подпредседатель — индустриалецъ на Русенската
търгов.-индустриална камара и г. Ив. Ив.
Поповъ—главенъ секретарь на сжщата.
ПоставенигБ на дневенъ редъ въпро
си еж били разгледани въ три заседания*
председателствувани отъ г. Ят. Ятанасовъ.
По първия въпросъ отъ дневния
редъ: „Обекти, време и начинъ на анке
тиране индустрията у насъ", съ били

II. Когато търговецъ мести търговското
си заведение отъ едно населено мъсто
въ друго, спадащо въ другъ камаренъ
районъ
следва да се извършатъ следнигв
формалности:
1) Да се подаде молба, обгербвана
съ 50 лв. гербова марка, до търговскоиндустриалната камара, въ района на
която му е регистрирана търговската
фирма, съ която молба да поиска да му
се заличи фирмата и се отбележи про
мяната въ търговския регистъръ на кама
рата, като се регистрира наново фирмата
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направени следните препоржки, въз
приети отъ участвуващите:
1) Нецелесъобразно е да се събиратъ
всека година сведения за дребните ин
дустриални заведения — караджейки и
бичкиджийници (дъскорезници, заведения
за бичене на трупи). Службите требва
да концентриратъ вниманието си върху
едрата индустрия, като за дребните заве
дения сведения се събиратъ еднажъ на 3-4
години, когато Министерството намери
това за нуждно. При мелниците да се
събиратъ сведения всека година само
отъ валцовите мелници, както и отъ ка
менните такива, които иматъ поне три
чифта камъни и брашноотс%вни машини.
При бичкиджийницигв да се събиратъ
сведения всвка година само отъ онези,
КОИТО отговарятъ на минималния разм-връ, опред-Бленъ съгласно чл. 41 отъ
Закона за индустрията.
2) Да се направи възможното за пъл
ното уеднаквяване на формулярите, чрезъ
които Министерството и Главната дирек
ция на статистиката събиратъ ежегодно
сведения за дейностьта на индустриал
ните заведения, като се премахне т. н.
„съкратенъ формуляръ".
3) За да се постигне правилно раз
граничение между индустриалните и за
наятчийски заведения, формулярите за
регистриране на едните и на другите да
бждатъ съгласувани, като съдържатъ и
данни, по които се извършва самото раз
граничение.
4) Събирането на сведенията да става
въ началото на годината, като това се
извърши отъ Главната дирекция на ста
тистиката. Да се взематъ законните мерки,
чрезъ които се цели да се получатъ еже
годните сведения отъ всички индустри
ални заведения, които еж задължени
да даватъ такива.
5) При промена на собственика или
наемателя на едно индустриално заве
дение, Министерството да уведомява
съответната камара.
6) При промени на индустриалните
заведения, решенията на индустриалната
комисия да се изпращатъ на Софийската
камара, която ще има грижата да ги раз
пределя и изпраща на съответните ка
мари, споредъ местонахождението на за
веденията, въ които се прави промената.
7) При преместване на индустриално
заведение отъ района на една камара
въ този на друга, последната да уведо
мява онази камара, отъ района на която '
заведението е било преместено.

Като втори и трети въпроси еж били
разгледани „монографичното проучване
на индустрията ни" и «индустриална
карта на България", по които сжщо еж
били дадени подробни разяснения и пре
поржки.

Ако едно индустриално предприятие
бжде закрито или обявено въ ликвидация,
или пъкъ бжде прехвърлено въ собственость на друго лице, настжпилата про
мена требва да се съобщи писмено въ
Министерството на търговията, промишленостьта и труда — отделение за ин
дустрия. Това задължение се отнася както
до стария собственикъ на предприятието,
тъй и до новия.
Сжщо и когато едно предприятие, съ
изключение на тия съ сезонно произ
водство, прекрати рвботата за повече
отъ три месеца, длъжно е да донесе за
това въ Министерството (чл. 22 отъ закена за индустрията).

ИНФОРМАЦИОНЕНЪ О Т Д Ъ Л Ъ
Експортенъ

институтъ

окржжни, заповеди и др.
ЗЛПОВЪДЪ
№ 160
Възъ основа на чл. 2 буква „в" отъ
Правилника за организиране и контролъ
на износа на грозде, овощия и зеленчуци
въ пресно и преработено състояние
Определямъ:
износътъ на сливовъ мармеладъ да става
въ бурета съ сжщите размери, както
тия за свинска мась, ягодовия и други
плодови пулпове, определени съ заповедь № № 45 и 66 отъ 1937 година.
София, 3 априлъ 1939 г.
Министъръ: (п) Ил. Кожухаровъ

ЗЯПОВТЗДЪ
№ 171
Възъ основа на чл. 2 буква „в" отъ
Правилника за организиране и контролъ
на износа на грозде, овощия и зеленчуци
въ пресно и преработено състояние и
съгласно решението на Секционния комитетъ на износителите на грозде, овощия
и зеленчуци въ пресно и преработено
състояние отъ 27 декемврий 1939 г.
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Опред-влямъ:
сливовиятъ пестилъ, предназначенъ за из
носъ, да се опакова въ човали отъ по
100 кгр„ като пестила предварително
добре се обвива въ пергаминова хартия.
София, 12 априлъ 1939 г.
Министъръ: (п) Ил. Кожухаровъ
ЗДПОВЪДЪ
№ 236
Възъ основа на чл. 2 буква „а" и въ
допълнение на чл. 6 т. т, 12 и 14 ал. II
отъ Правилника за организиране и контролъ на износа на грозде, овощия и зе
ленчуци въ прътно и преработено със
тояние
ЗНПОВТЗДВАМЪ:
да се спазва следното при производство
то и приготовлението на плодови пул
пове за износъ:

I. Пунктове и помъщения за пригото
вление на плодови полпове:
1. Приготовлението на плодови пул
пове за износъ да се извършва само въ
декларирани и одобрени отъ Експортния
институтъ помещения и пунктове.
2. Всека фирма, която иска да уза
кони и открие пунктове и помещения
за приготовление на плодови пулпове за
износъ, да се снабди предварително съ
разрешение отъ Експортния институтъ.
За цельта фирмата подава, най-късно 10
дни преди почване на работата, молба
до Експортния институтъ, въ която указва:
а) местото, гдето ще приготовлява
плодови пулпове;
б) какви плодове ще приготовлява въ
пулпъ и
в) лицето, което ще ржководи въ
техническо отношение приготовлението
на пулпа.
3. Пунктовете и помещенията за при
готовляване на пулпове да се преглеждатъ отъ комисия въ съставъ: председатель—Главния инспекторъпо контрола на
продуктите отъ растителенъ произходъ,
или неговъ замъхтникъ, и членове: съот
ветния районенъ инспекторъ на Екс
портния институтъ,или неговъ замъхтникъ,
съответния контроленъ органъ на Инсти
тута и представитель на Сдружението на
търговцигБ-износители на грозде, овощия
и зеленчуци въ nptcHO и преработено
състояние.
4. Помещенията за приготовление на
плодови пулпове да отговарятъ на след
ните условия.

а) да еж достатъчно широки, удобни,
добре провътрими и осветлени, за дапозволятъ правилната и навременна пре
работка на плодовете;
б) да еж съ цементиранъ подъ, който
да позволява основно измиване и редов
но поддържане на чистотата;
в) да н^ма въ близость до ТБХЪ нуждници, помийни ями, обори и др.
г) да еж взети мърки за отстраняване.
на прахъ и калъ около помещенията за
приготовлението на пулпъ и да се под
държа чистота въ и около тъхъ;
д) да еж снабдени съ достатъчно чиста
вода за пиене и съответни приспособле
ния за измиване на плодовете;
е) да иматъ подходящи места за скла
диране и запазване на преснигк плодове,
праздните и пълни бурета, химикали и пр.
4-а. Пунктовете за приготовление на
плодови пулпове да отговарятъ на след
ните условия:
а) да бждатъ удобни за естеството на
работата и да гарантиратъ една хигие
нична преработка:
б) да бждатъ послани съ материали,.
непозволяващи образуването на прахъ
и калъ;
в) да нема въ близость до ГБХЪ нужд
ници, помийни ями, обори и др.
г) да бждатъ снабдени съ достатъчно
чиста вода за пиене;
д) да иматъ подходящи места за
складиране на пресните плодове, празд
ните и пълни бурета, химикали и др.
Забележка:
Приготовлението на ягодовъ пулпъ се разрешава само въ одо
брени пометения за плодови пулпове, а
приготовлението на кайсиевъ, прасковъ,
малиновъ и др. плодови пулпове може
да става и въ одобрени пунктове. *
5. Фирмите-износителки, които еж се
занимавали съ износъ на плодови пул
пове въ продължение на повече отъ две
години, да деклариратъ лицата, които
ще ржкододятъ въ техническо отношение
приготовлението на пулпове въ отделнигк
имъ помещения и пунктове. Останалите
фирми износителки да представятъ въ
Експортния институтъ списъкъ на ржководителите си, компетентностьта на които
да се преценява, преди одобряването на
помещенията и пунктовете, отъ комисии
въ съставъ: председатель — представи
тель на Експортния институтъ и членове г
Инспектора специалистъ по консервно и
хладилно дело при Института и предста
витель на Сдружението на търговците
износители на грозде, овощия и зелен
чуци въ пресно и преработено състояние-
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6. Пунктовете и помещенията за при
готовляване на плодови пулпове се одобряватъ отъ директора на Експортния
институтъ и се вписватъ съ пареденъ номеръ въ особенъ регисгъръ следъ пред
ставяне на констативенъ протоколъ за
състоянието, на пункта или помещението,
отъ комисията по т. 3-та на тази заповедь.
Н. Пулпъ о т ъ ЯГОДИ

7. При производството на пулпъ отъ
ягоди, съобразно чл. б. т. 12 отъ Правил
ника за организиране и контролъ на из
носа на грозде, овощия и зеленчуци въ
пресно и преработено състояние и раз
порежданията на тази заповедь, да се
спазва най-точно определеното отъ Ди
ректора на Експортния институтъ време
:за бране и доставяне на ягодите въ по
мещенията за преработка.
8. Приготвениятъ пулпъ отъ ягоди
л а отговаря на следните качествени
изисквания:
а) отделните ягодови плодове да бждатъ приблизително еднообразно кремаво-жълто оцветени и при леко стисване да показватъ съответна еластичность;
б) разтворътъ да не съдържа почер
нели отпадъчни части отъ плодовете;
в) да има минимално съдържание на
чужди вещества по рефрактометъра, което
ще бжде установено съ допълнителна
заповедь.
9. Да не се допуска до износъ пулпъ
отъ ягоди, който не е правилно подготвенъ и има замърсенъ и каленъ разтворъ,
вкусъ и миризъ на запарено или такъвъ,
чуждъ на ягодовия пулпъ, плесени, приз
наци на ферментация и почернели пло
дове.
Да не се допуска до износъ пулпъ
отъ ягоди, който е приготвенъ съ калциевъ бисулфитъ или серенъ двуокисъ,
съдържащи чужди на химическото съе
динение и вредни примеси, като арсенови
съединения и серенъ триокисъ.
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довите дръжки и костилките, чрезъ раздвояване.съ разръзване по ржба на плода.
11. Предназначените за преработка
въ пулпъ кайсии и зарзали требва, по
възможность, да еж отъ единъ и сжщъ
сортъ, големина и цветъ на месото.
12. Консервирането на кайсии и прас
кови стаза съ воденъ разтворъ отъ хи
мически чистъ серенъ двуокисъ.
13. Приготвениятъ пулпъ отъ кайсии
и праскови требва да отговаря на след
ните качествени изисквания:
а) плодовете да бждатъ златисто-жълто оцветени;
б) плодовете да иматъ вкусъ и мирисъ, характеренъ на пулпа отъ кайсии,
респ. зарзали.
14. Да не се допуска за износъ пулпъ
отъ кайсии и зарзали, който не е пра
вилно приготвенъ и има замърсенъ и
каленъ разтворъ, вкусъ и миризъ на за
парено или такъвъ, чуждъ на кайсиевия
пулпъ, признаци на ферментация и по
чернели плодове.

IV. Други плодови пулпове
15. Приготвянето на плодови каши,
сокове и др. пулпове за износъ, неупоменати въ тази заповедь, може да става
само съ предварително разрешение на
Експортния институтъ.

V. Опаковка
*
16. Плодовите пулпове за износъ да
се опаковатъ въ нови и чисти бъчви отъ
сухъ и добре приготвенъ джбовъ или
буковъ материалъ, при следните външни
размери: *
Височината—81 см., диаметъръ на дъ
ната — 52 см., и диаметтръ на средата
62 см., при толерансъ (плюсъ или минусъ) 1 см. Те требва да еж направени
отъ джги, дебели най-малко 20 м. м. за
буковите и 18 м. м. за джбовигв, да бж
датъ стегнати съ б железни обръча,
крайните широки по 4 см., а средните
по 3'5 см., като крайните обръчи се приковаватъ на четири места съ гвоздеи,
минаващи презъ обръчите, а средните—
съ криви гвоздеи, заковани на по-тесната страна на бъчвата. Чепътъ на бъч
вата требва да бжде покритъ съ прико
вана тенекиена пластинка.

III. Пулпъ отъ кайсии и зарзали
10. Предназначените за приготовление
на пулпъ кайсии и зарзали да бждатъ:
а) отъ подходящи сортове, съ харак
терните имъ цветь и форма;
б) да еж подходяща зрелость, не пре
зрели и загнили, да еж свежи, здрави,
незасегнати отъ болести и неприятели
или механически повреди;
в) да еж чисти и незамърсени;
г) да еж очистени грижливо отъ пло

VI. Маркиране
17. Върху капака на бъчвите да се
поставятъ следните означения:
а) надписа .Bulgaria"
б) фирмата — износителка
51

Юлий, 1939
бждатъ особено внимателни при изработ
ката и при приемането на амбалажите,
за да не понасятъ чувствителни матери
ални щети при контролата на изнасяните
стоки.
за Директоръ: (не се чете)

в) пореденъ номеръ на бъчвите
г) тегла — нето, бруто, тара, въ ки
лограми.
София, 5 май 1939 г.
Министъръ: (п) Ил. Кожухаровъ

Мьстни съобщения
Начинътъ, по който ще се закупува
вълната презъ 1939 год.

ОКРЪЖНО
№ 3000
16 май, 1939 г.

Министерството на търговията, промишленостьта и труда съобщава, че
презъ 1939 г. нема да се откриватъ спе
циални тържища за вълна. Въ замена
на това, закупуването на вълна въ всички
общини на Царството ще се извършва»
на определени отъ общинските властиместа, като претеглянето на вълната щ е
става отъ общински служащъ, на проверенъ и маркиранъ общински децималъ или сантималъ. (чл. 25 отъ Наредбата-законъ за тържищата и изложбите
и чл. 1 отъ Правилника за уредбата и
функционирането на тържищата за вълна)
Въ връзка съ това, министерството е
наредило на г. г. областните директори
въ страната, да поканятъ вси#чки общин
ски кметове, въ чиито райони се произ
вежда вълна за продань, да определятъ
незабавно местото при общинското уп
равление, гдето ще ставатъ сделките за
закупуването на вълната и гдето ще се
извършва претеглянето й по установения
начинъ.
Лицата, които продаватъ или купуватъ вълна вънъ отъ определените съ
специална заповедь отъ общинските
власти места, ще се наказватъ съгласно
чл. 74 отъ Наредбата-законъ за тържи
щата и изложбите (Д. в. 219 отъ 28. IX.
1935 г.), съ глоба отъ 50 до 2000 лв., на
лагана съ заповедь на съответния кметъ,
възъ основа на актъ, съставенъ отъ ор
ганите на Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, търговско-индустриалните камари, общинските и по
лицейски власти. Глобите до 500 лв. еж
окончателни и не подлежатъ на обжал
ване, а глобите надъ 500 лв. се обжалватъ по реда на углавното еждопроизводство, предъ надлежната еждебнавласть,.
но следъ предварително внасяне на гло
бата.

Относно амбалажъ.
Презъ последните години износъгь
на овощия и зеленчуци се разви до не
бивали размери. Редомъ съ това, нара
с т а и производството на амбалажъ, необходимъ за този износъ. Забелязва се,
обаче, че засиленото производство на
амбалажъ се съпровожда съ едно без
спорно влошаване на качеството на упо
требените материали и на самата изра
ботка. Недобрия амбалажъ, отъ своя
страна, става причина често пжти за авариране на транспорта, както и за неподходящето представяне на българските
земеделски стоки на чуждите пазари.
За да се отстранятъ нежеланите по
следствия отъ употребата на недоброкачественъ амбалажъ, нарежда Ви се, при
извършване качествената контрола на
изнасяните стоки, да обръщате нарочно
внимание върху качеството и състоянието
на амбалажа. По-специално, съсредото
чете вниманието си върху следното:
1. Амбалажите до бждатъ изготвяни
отъ новъ, здравъ и сухъ материалъ.
2. Материалътъ да е еднообразно
оцв-втенъ.
3. Амбалажите да еж здраво сковани
съ добре прикривени гвоздейчета отъ
вжтрешната страна; изметнатитв, разкри
вени и разковани амбалажи да се отстраняватъ.
4. Амбалажите да не еж направени
отъ отпадъченъ материалъ, съ остатъци
отъ кора, съ дупки, цепнатини и др.
5. Амбалажитъ- да еж изготвени найточно, по размерите определени отъ съ
ответните правилници и заповеди.
6. Външниятъ видъ на амбалажа да
прави добро впечатление по изработка
и чистота.
Горното разгласете до всички амба
лажни фабрики и работилници, до всич
ките износители, техните пълномощници
и въобще до всичките лица и учреж
дения, които иматъ връзка съ износа.
Предупредете заинтересованите произво
дители на амбалажъ и износители, да

Външни пазари
Англия.
Повишение на вносните мита и ак
циза на тютюна и тютюневите изделия..
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Министерството на търговията, промишленостьта и труда съобщава, че начиная
отъ 26 априлъ т. г., митата и акцизъть на
тютюна и тютюневите изделия ВЪ Англия
еж били повишени както следва:

Определени контингенти на Юго
славия. Съгласно едно донесение, Гер
мания е определила следните контин
генти за вносъ на Югославянски стоки,
презъ второто тримесечие на текущата
година: вина — РМ 15 000; кайсии — РМ
70.000; череши — РМ 70000; грахъ — РМ
30.000; зеленчуци — РМ 30.000; зелени
пиперки—RM 30.000;ягоди—нищо; до
мати — нищо.
Медицински билки. Споредъ едно съоб
щение отъ средата на м. май, напоследъкъ ценигЬ на медицинските билки
въ Германия еж се покачили значително.
Цената на българския сребристъ липовъ
цветъ се е покачила на 125 РМ за 100
кгр., вкл. опаковката, сифъ Хамбургъ. Це
ната на българските ментови листа, ре
колта 1938 год., достигнала 220 РМ за 100
кгр. сифъ Хамбургъ. Тази цена била за
първокачествената стока, сушена на сенка, безъ дръжки и цветъ. За второ ка
чество ментови листа, съдържащи въ малъкъ процентъ дръжки и цветове, мо
жело да се получи 180 РМ за 1С0 кгр.
нето, сифъ Хамбургъ, опаковка въ сандъци.

Мита въ шилинги за 1 либра
до 25. IV.
отъ 26. IV.
1939 год.
193S год.

Видове

»
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1. Тютюнъ суровъ, съ
дръжки и жилки, съдържащъ 10 и повече
либри влага на вс^ки
100 либри тютюнъ
9/6
Сжщиятъ, съдържащъ
по-малко отъ 10 ли

£3.

В=
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7/5V2 11/6
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го

.3.

Е=

9/5V2

бри влага на ВСЕКИ

100 либри
10/6
8/2'/8 12/6 Ю/2'/8
2. Тютюнъ суровъ, безъ
дръжки и жилки, съ
държащъ 10 и повече
либри влага на вс-вки
100 либри тютюнъ
9/6V2 7/578 11/6V2 9/5'/8
Сжщиятъ, съдържащъ
по-малко отъ 10 ли
бри влага
10/6V2 8/3V4 12/6V2 10/3V4
3. Тютюневи издвлия:
пури
18/1 14/2V4 20/1 16/2V4
папироси
14/7 11/5V4 16/7 13/5V4
други тютюн.изд-влия 12/0
9/4V8 14/0 П/4'/ 8
Акцизъ
1. Суровъ тютюнъ, съ
държащъ 10 и повече
либри влага на всЬки
100 либри тютюнъ
7/3V2
9/.5V2
Сжщиятъ, съдържащъ
по-малко отъ 10
либри влага
8/()V8
10/0V.

Протекторатътъ Бохемия и Моравия
Вносътъ на следните стоки ще се
допуска въ протектората Бохемия и Мо
равия само следъ предварително разре
шение отъ Министерството нв търго
вията въ Прага: срещу '/2% върху стойностьта за такса за разрешение вноса—
пиперъ, мелласа, тютюнъ (монополенъ
артикулъ, чийто вносъ се разрешава отъ
Министерството на Финансиите),пшеница,
ръжь, ечемикъ, овесъ, царевица, просо,
бобъ, грахъ, леща, фий, оризъ лющенъ
или арпа, грозде, орехи и всекокви прес
ни овощия, сливи сушени, овощенъ мармеладъ, пулпъ и сушеници, лукъ и чесънъ, дини, пъпеши, домати и др. зелен
чуци, маково семе, семена цвеклово и
ярпаджиково, волове, телета, овци и кози,
агнета и ярета, свине, птици живи и зак
лани, яйца, пера и пухъ, масло, свинска
и гжша мась, вино, месо, сирене, овощни
и зеленчукови консерви; срещу 1% В Ъ Рху стойностьта за такса разрешение вноса
— брашно, трици, кюспе и шротъ; сре
щу lh"/o върху стойностьта за такса раз
решение вноса — раница и подобни бо
гати иг масло семена; срещу 2и/о върху
стойностьта за такса разрешение вноса
— дестилирани спиртни пития; безъ такса
за разрешение вноса — соя, картофи,.
ленено, конопено и др. непоименовани
маслодайни семена, мехури и черва, ма-

Отъ преференциалните мита се пол
зува само вносътъ отъ английските доминиони, колонии и владения.

Германия
Договоръ за уреждане стокообмена
между Германия н Холандия. На 25
мартъ т. г. е билъ сключенъ договоръ
за уреждане стокообмена между Гер
мания и Холандия. Предвидъ на това, че
отстжпенит-fe на Холандия договорни ми
та не се различаватъ по размЪръ отъ
досега прилаганите, този договоръ не
съдържа нищо ново и отъ интересъ за
насъ. Заслужава само да се отбележи,
че е уговорено, кокошите яйца отъ кла
сата QIС, т. е. напълно пресни, сь>тежесть
50 — 55 гр. едното (така наречените
обикновени яйца), отъ 1 мартъ до 31
агвустъ да могатъ да се внасятъ само
чрезъ Райхсщелето за яйца, или чрезъ
некоя натоварена отъ него организация.
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яшяи
Тъй като, съгласно чл. чл. 10 и 23
отъ Общата наредба по вноса и износа,
Б. н. банка изисква отъ нашит-fe изно
сители да й отстжпватъ въ свободни де
визи: 100% при износъ на жито; 3 0 %
при износъ на царевица и фий; 20%
при износъ на добитъкъ за клане и 15%
при износъ на масла, сиренета, кашка
валъ, реализираната въ повече сво
бодна валута при износъ въ Гърция,
а именно: 70% за царевицата и фия,
20% за масла, сиренета и кашкавалъ и

ково, сусамово, слънчогледово и памучно
масло.
Гърция
Сроковетъ за реализиране на частнит-fe компенсации еж били изм-внени
както следва: 1. ако титулярътъ е житель
на Атина или Пирея — 30 дни следъ по
лучаване на разрешителното; 2. ако ти
тулярътъ е житель на провинциаленъ центъръ — 45 дни следъ получаване на раз
решителното; 3. ако титулярътъ е житель
на селище, въ което н-вма клонъ на
Гръцката банка — 60 дни следъ полу
чаване на разрешителното.
Вносътъ на дървени вжглнща. Търговскиятъ съветникъ на Експортния институтъ въ Атина съобщава, че вносътъ
на дървени вжглища въ Гърция вече ще
се извършва съ разрешителни, издавани
отъ Министра на народното стопанство.
Досегашниятъ свободенъ вносъ, на ком
пенсационни начала, билъ премахнатъ.
Забрана на вноса отъ България на
свини и преживни животни, както и на
продукти отъ животински произходъ.
Гръцкото министерство на ВЪНШНИГБ ра
боти е уведомило Царската легация въ
Атина, че поради разширението на болестьта шапъ, вносътъ отъ България на
свини и преживни животни, както и на
продукти отъ животински произходъ, съ

15% за добитъкъ, ще се отстжпва на
износителя за компенсиране.

Горното ще се оежществява по след
ния начинъ: съ получаването на зав-feрение отъ Банкъ дье Гресъ-Атина, на
износителя ще се изплаща въ лева само
процента свободни девизи, опред-вленъ
въ Общата наредба по вноса и износа,
като остатъкътъ ще се отнася въ зав-feрение на блокирана компенсационна
смътка „свободни английски лири", на
името на износителя, съ право да ги
компенсира на общо основание, съгласно
наредбит4 на Б. н. банка.
Горното споразумение е влезло въ
сила отъ 1 юний 1939 г.

Вдига се запрещението относно броя
на добитъка, който може да се внесе
въ Гърция. Съ вербална нота № 12071
/Г/4 отъ 25 май т. г., гръцкото Мини
стерство на ВЪНШНИГБ работи е уведо
мило Българската царска легация въ
Атина, че се вдига запрещението относ
но броя на добитъка, който може да се
внесе въ Гърция. Горното решение не
се отнасяло до другигв запрещения, фор
мулирани въ нотата му № 5388 /Г/ 4справка бр. 4 на настоящето издание,
стр. 33.

изключение на прясното месо, фуража
(слама и сено) и разни предмети за
оседлаване и впръгане, се временно

забранява. При все това, допуска се след
ното изключение: вносътъ на забране
ните животни и животински продукти
се разрешава, ако се извършва по море,
презъ пристанищата Солунъ и Пирея,
при условие че не произхождатъ отъ
софийската, пловдивската, врачанската и
плевенската области и че ЖИВОТНИТЕ ще
бждатъ веднага заклани въ кланицигв
на Атина, Пирея и Солунъ.

Пазарътъ отъ 12 — 17 юний.
Пшеница — отбелязва спадане; ромънската била котирана по шил. 98 за
тонъ, сифъ Пирея.
Царевица — голЪмо оживление; цеНИТБ стигнали до шил. 113 за чикуантино
и шил. 109 за галфоксъ, за тонъ сифъ
югославянската достигнала до шил. 109
за тонъ сифъ.
Ечемикъ —яипсвалъ интересъ; обезмитена стока се котирала 485 драхми
оката.
Овесъ — поради липса на търсене,
било отбелязано ново спадане; мастната
стока се котирала: 490 — 5*10 драхми
за ока македонска стока, 5'45 — 5.50 за
критска и 5-20 — 5'40 за епирска.

Допълнителна спогодба между Бълг.
нар. банка и Гръцка банка. Министер
ството на търговията, промишленостьта
и труда съобщава, че между Българската
народна банка и Гръцката банка се е
постигнало допълнително споразумение,
по силата на което Гръцката банка се е
съгласила да отстжпва на Бълг. народна
банка следнитв проценти свободни де
визи, произходящи отъ вносъ на български
стоки: 1. зърнени храни (само пшеница,
царевица и фий)—100%; 2. масла млеч
ни, сирене (6-БЛО, лакта и др. видове),
кашкавалъ — 3 5 % ; 3. добитькъ — 35%.
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Маслинено масло — ценит-fe на тър
жището се запазили на драхми 34 — 34'5
за 1 кач.; 31 — 32 за II кач. и 30'5 за
III кач.; сключени били сделки съ Фран
ция по лири стерл. 44 — за тонъ, сифъ
Марсилия.

Преди войната, нуждитъ- на Испания
се покриваха съ 20J/„ мъстни И 8 0 %
чужди ?йца. Като се има предвидъ. че
като последица отъ войната(разнебитени
стопанства, избиване на птици, липса на
храна и работна ржка въ нЪкои области)
днесъ мастното производство е намалътю,
може да се получи ясна представа за
кризата въ придоволствието съ яйца.
При днешното положение на нещата
още по-малко може до се очаква
за известни бързи резултати на отдавна
проектиранигв м-врки за засилване на
мъттното производство.
Известно е, че главната ежедневна
храна на испанеца, и особено на мадридчанина, еж яйцата, ft настоящето поло
жение на пазара на този артикулъ се
характеризира съ обстоятелството, че при
една нормална консумация, само на
Мадридъ, отъ 1000 — 1200 каси седмично,
днешнитв довози достигатъ едва 450—
500 каси.
Цените на яйцата въ Мадридъ еж.
определени отъ властигв на 5—5'20 пе
зети на едро, за дузина, за да се продаватъ
на дребно по 5'50 пезети. Въ Северна и
Северо-западна Испания, отъ гдето се
доставятъ яйцата въ Мадридъ, ценитн
на едро били 3.20—3.50 пезети.*) Съм
нително е, обаче, дали ГБЗИ цени ще
се задържатъ на това ниво, ако се раз
чита само на мъттното производство. На
първо мътто тукъ тр-Ьбва да се има
предвидъ, че следъ м. м. априлъ и мей
мастното производство бързо намалява,
и следъ това, че при днешното положе
ние не може да се взематъ никакви
м%рки за създаването на единъ щокъ,
който да покрие нуждитъ до следния
сезонъ. При нормални времена, презъм.
май се започва складирването на яйца въ
мадридските хладилници, като до края
на лЪтото се създава единъ щокъ отъ
200—250.000 плоски каси. При сегашните
условия този щокъ може да се създаде
изключително чрезъ вносъ.
Въ връзка съ това положение на па
зара, заинтересованитБ търговци и ТБХНИГБ организации еж направили много
кратни постжпки за разрешаването вносъ
на яйца срещу девизи или на компенса
ционни начала. Вьпр-ъки, че до сега ГБЗИ

Колофонъ и терпентинъ — значи
телни сделки съ Италия за колофонъ и
съ Германия и Югославия за терпентинъ;
цени: 7'40 драхми за колофонъ Н. I. и
17'20 за терпентинъ, на килограмъ нето.
Сравнителното повишение на ценитв се
обяснява съ слабата реколта.
Египетъ
Кашкавалъ Пазарътъ е позатегнатъ.
Макаръ и още да н-Ьма довози отъ но
вата реколта, кашкавалътъ отъ старата
реколта намира едва 12 гроша за оката.
Цената, която може да се получи днесъ
(16. VI) за нова стока, е 11 гроша. ПриЧИНИТБ за това спадане на ценигв треб
ва да се търсятъ: 1. въ спадането на
консумацията, вследствие на извънредно
ВИСОКИТЕ цени въ началото на годината
и 2. въ голямата разлика между ценитв
на югославянската и българската стока;
днесъ югославянския кашкавалъ се пред
лага по 61 — 62 лири тона. Поради ви
соката цена, на която нашитъ- мандра•джии закупуватъ млекото, тази цена е
неприемлива за тъхъ. Положението се
още повече влошава и поради обстоя
телството, че поради повишеното произ
водство въ Тракия, Македония, Епиръ и
Тесалия, Югославия ще бжде принудена
да отправи вниманието си по-настоятелно
къмъ Египетския пазаръ. Търговскиятъ
съветникъ на Експортния институтъ смЪта,
че при най-благоприятния случай цените
ЦГБЛИ да

се

задържатъ на

12 — 122/г

гроша за оката.
Италия
Търговските спогодби между Бъл
гария и Италия се разширяватъ и вър
ху Албания. Въ заседанието си на 15
юний т. п, протоколъ № 78, 1 постановле
ние, Министерскиятъ съветъ е взелъ ре
шение, да разшири търговскитъ- спогодби
между България и Игалия и върху Ллбания.

Испания

*) Днешниятъ курсъ (25 май) на пезетата е
следния: при доброволна продажба на свободни
девизи — 53.05 пезети на 1 английска лира; за
износителигБ на испански стоки въ страни съ
свободни девизи — 43.45 пезети; Германската
марка има само единъ курсъ — 3.45 пезети. НЪкои кржгове смйтатъ ГБЗИ курсове за преходни,
—до стабилизирането на испанската пезета.

Относно пазара на яйца. Търгов
скиятъ съветникъ на Експортния инсти
тутъ въ Мадридъ дава следните сведения
за състоянието на испанския пазаръ на
яйца:
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на транспортни средства, ДОВОЗИГБ били
слаби.
Що се касае до възможностите за
вносъ на наши дървени вжглища, мне
нието на тамошнигв вносители било, че
ако ценигв на българскиттз вжглища еж
износни, вносътъ имъ въ Мадридъ може
да се увеличи значително и да продължи
до края на есеньта, когато бедното на
селение започва да се отоплява съ ман
гали. Сжщото се отнасяло и за южна
Испания — Севиля, Малага, Кадисъ и
др., гдето отоплението съ мангали е найразпространено. Все пакъ, обаче, за бъл
гарскиттз вжглища най-интереснитъ- цен
трове си оставали Барцелона и Валенция,
евентуално Малага и Севиля, поради
удобния и износенъ морски транспортъ,
позволяващъ изнасянето въ насипано
състояние, безъ голямо трошене.
Сдружението на вносителитъ на дър
вени вжглаща е направило вече постжпки за увеличение на продажната цена на
дребно въ Мадридъ, както и за разре
шаването на вносъ отъ чужбина, за да
се избегне острата криза, която ще настжпи неминуемо следъ бързото изчерп
ване на мъстното производство.
За постигнатигв резултати и открити
възможности ще съобщимъ допълнител
но, следъ получаването на съответни
уведомления отъ страна на търговския'
съветникъ на Експортния институтъ въ
Мадридъ.

пастжпки не еж се увенчали сь успъхъ,
всички заинтересовани били на мнение,
че разрешението на въпроса се бази
поради извънредно голъмата претрупаность на г. Министра на търговията съ
множество стопански въпроси и че при
една нова по-енергична акция този вносъ
ще бжде разрешенъ, за да се осигури
поне отчасти единъ отъ най-търсенитБ
артикули.
Относно пазара на дървени вжглища. Днешното положение на мъстното
производство и търговия на дървени
вжглища не се различава отъ това на
яйцата—пълна криза въ продоволствието.
Испания е най-незалесената държава
въ Европа. Дървени вжглища се произ
веждан» главно въ западната й часть —
Бадахосъ, Касаресъ, Толедо и Саламанка,
но количествата еж недостатъчни даже
за продоволствието на централна Испа
ния и на нъкои южни и северни градо
ве. Въ средиземноморската източна часть
— Барцелона, Валенция, Яликанте и др.
мъхтнитв вжглища не проникватъ. ТБЗИ
области еж се продоволствували преди
войната главно отъ Италия, Корейка,
Мароко и др. държави. Сегашното след
военно положение на пазара на дървени
вжглища въ Испания се характеризира
съ намалено производство, вследствие на
липса на работна ржка, а отчасти и
вследствие на унищожаването на нЪкои
гори въ провинцията Толедо, и съ пъл
ното изчерпване на всички щокове.
Вследствие на това, мастното производ
ство презъ настоящия сезонъ едва ли
ще достигне нивото отъ преди войната.
Най-усиленото търсене на дървени
вжглища въ Испания започва презъ прол^втьта и трае до края на есеньта, по
неже голяма часть отъ населението, осо
бено бедното, отъ съображения за ико
номии, приготовлява храната си съ ТБХЪ.
Въ момента властитв еж нормирали
ценигв на дървенитв вжглища на 0.32
пезети за единъ килограмъ на дребно.
На тази цена, обаче, търговцигв не
могли да доставятъ вжглища, защото це
ната, франко вагонъ производителенъ
центъръ, била 250 пезети за тонъ, къмъ
които требвало да се прибавятъ: сръдно
40 пезети за ж. п. транспортъ до Мадридъ;
12 пезети превозни разходи до складоветъ
и 5 пезети фира, или общо 307 пезети
на едро за 1000 кгр., франко складъ
Мадридъ.
Ценигв въ Барцелона и Валенция
били 0.48—0.50 пезети за кгр. на дребно.
Въпреки по-високитв цени, поради липса

Полша
Възможности за вносъ на български
домати. Въпртзки стремежа да задоволя
ва нуждигв си отъ собствено производ
ство, поради сравнително по-благоприят
ното географско положение на България,
Полша открива известни възможности за
пласментъ на наши домати.
Мъстното производство, въ количество
достатъчно да задоволи що-годе вжтрешната консумация, излиза едва презъ първитв дни на м. августъ. Тазгодишното
масово производство можело да се очаква
даже къмъ 20 — 25 юлий.
Движение на ценитгь. Досегашниятъ
опить показвалъ, че въ началото на м.
юн*ш цената на доматитъ се движела
около 3'50 — 4 злоти за килограмъ. Къмъ
края на м. юлий, при първата поява на
мъстното масово производство, цената
спадала къмъ две злоти, а следъ това,
съ много по-бързъ темпъ, къмъ края на
м. августъ достигала до 10 гроша за I
качество и 5 гроша за il качество кило
грамъ пръсни домати.
56

Юлий, 1939
IB

Вносъ отъ чужбина. Холандия се
явява първа на полския пазаръ на до
мати. Веднага следъ нея идва Дания, а
къмъ средата на м. юний започва вносътъ на италиянски домати.
Консумативна центрове. Главни кон
сумативни центрове, които биха могли да
представляватъ интересъ за нашия износъ,
еж Варшава, Катовице, Лвовъ и Луджъ.
Споредъ личната анкета на търговския
съветникъ на Експортния институтъ, поглъщателната способность на Варшава
достигала до 3 вагона дневно, при цена
около 2 злоти за килограмъ обезмитена
стока, отговаряща на 60 гроша франко
полска граница.
Споредъ сжщата анкета, Катовице можелъ да поеме дневно по два вагона.
Търговскиятъ съветникъ смъта, че ако се
явимъ съ дребна и добре опакована сто
ка, т. е. таказа, каквато се търси тамъ,
ние ще можемъ да задоволимъ нуждите
на катовицкитЪ вносители и ще ги отклонимъ отъ конкурентните намъ страни.
Въ Лвовъ бихме могли да пласираме
до 1 вагонъ дневно, а въ Луджъ, по два
вагона седмично. И въ Луджъ се предпо
читали дребни домати, въ добра опаковка.
Юзанси за вносъ. Специални юзанси
нъмало. Били въ сила търсенето и пред
лагането. Министерството на финансите
издало окржжно, съ което забранило на
вносителите да преглеждатъ пристигна
лата стока преди изкупуването на това• рителницата и заплащането на съответ
ното мито. По такъвъ начинъ се избъгвалъ рискътъ, стоката да бжде отказвана
подъ разни претексти, каквито случаи е
имало въ миналото.
За да се избътнатъ каквито и да било
неприятности, търговскиятъ съветникъ
препоржчва на българските износители
да спазватъ строго следното:
1. Да искатъ винаги писмено потвър
ждение на поржчкитъ;
2. Въ фактурите да бжде споменато
изрично „за Ваша сметка и рискъ";
3. Продажбите да се извършватъ
франко полска граница, което значи, българскиятъ износитель да носи отговорно
стите до полската граница;
4. Продажбите да бждатъ извършвани
обезателно на твърди цени. За препо
ржчва не е, да не се допускатъ продажби
на комисионни начала, за да се избъгнатъ евентуалните неприятности за из
носителя.
Сумите, постжпили за сметка на бъл
гарски износители, ще бждатъ веднага
превеждани. Блокирване ще се допуска

само отъ търговския съветникъ, който
може, въ съгласие съ износителя, да пра
ви удобрения за евентуални аварии.
Възможности за вносъ на български
домати. По събрани сведения по частенъ
редъ, досегашните вносители на домати
въ Полша еж получили много ограничени
контингенти. Предвидъ на тоаа, по-голе
мите фирми вносителки проявявали гоЛ"БМЪ интересъ къмъ българското произ
водство. Моментътъ се явява много благоприятенъ, но за да можемъ да заздравимъ позициите си като доставчици,
требва да избъгнемъ грешките отъ ми
налото. Презъ 1935 година е билъ напревенъ вносъ на български домоти въ
Полша, но поради недостатъчно проуче
ните изисквания на полския пазаръ, това
е останало само единъ несполучливъ
опитъ. Доставените тогава домати били
недобре сортирани, лошо опаковани, ржбести и извънредно едри, съвсемъ неподхождащи за полския пазаръ. За да заздравимъ позициите си, полските консу
матори требва да намерятъ въ нашите
домати продуктъ напълно отговарящъ
на техния вкусъ. Съ огледъ на това, бъл
гарските износители требва да спазватъ
най-строго следното:
Доматите требва да бждатъ обезател
но отъ холандско семе или да еж типъ
холандски домати, т. е. дребни — 12—14
бройки въ килограмъ, обли, не ржбести, опаковани подходяще. Едрите дог
мати не еж пригодни за полския пазаръ,
защото, при високата пазарна цена и
при тегленето на малки количества при
дребните продажби, се манипулира труд
но съ техъ. Както казахме и по-горе,
това се отнася особено за Катовицкия и
Луджския пазари. Търговскиятъ съветникъ
препоржчва, при нареждането на дома
тите въ щайги (отъ по 5 кгр. нето) да
се възприеме практиката на холандците
и италянцигв, като поставя между два
та реда домати пергаминова хартия, пред
пазваща отъ заразяване единъ редъ отъ
другъ.
Вносители. По-добри вносители на
овощия и зеленчуци въ Пелша еж след
ните :
Warszawa:
1. Qustav Orfinger —PI. Zelazna Brama 4
2. Cr. Czaban — Ptasia 2
3. P. Zimelman — Ptasia 4
4. C. Ulrich — Ceglana 11
5. Adolf Gothelf — Ptasia 4
6. Ch. Flancreich — Przechodnia 4
7. S. Porcelina — Ptasia 4
8. Bracia Miller — Ptasia 4
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Kattovice:
1. ft. Hochbaum i s-ka — MIynska 22
2. Sleska Centrala Owocow — MIynska 20
3. FT. Vogt — MIynska 14
4. M. Friedrich — MIynska 19
5. Abr. Laufer — Stawowa 20
Lwow:
1. B. i M. Мз1егтап — Kazimierza W 4
2. Dawid Rothbaum — Owocowa 8
Ludz:
1. Sz. Ekstejn i s-ka — P!. Boernera 10
Търговскиятъ съветникъ на Експортния
институтъ препоржчва, при влизане въ
връзка съ нови фирми, българските вно
сители да се отнасятъ за референции до
него. Независимо отъ това, съ огледъ да
осигури по-добрата защита на интере
сите на българските износители, търгов
скиятъ съветникъ препоржчва да му се
пращатъ преписи отъ разменената ко
респонденция. Всички необходими за
износа документи: фактура, заварена
отъ Полско-българската търговска камара
въ София; свидетелство за произходъ,
издадено отъ митническите власти, над
лежно подписано, подпечатано, безъ из
тривания и поправки, съ данни абсолют
но идентични на фактурата, трева да бждагь въ пълна изправность. Документите
да се прилепватъ здраво къмъ товари
телницата, а не къмъ фактурата.

Държавенъ
t

вестникъ
"

—

Брой 107 — Правилникъ за събиране
и разходване на сумит-fe за доставка на
книги, съгласно Закона за народното
просвещение, правилника за Народната
библиотека и Закона за депозиране на
печатни и литографии произведения въ
народните библиотеки.
Бр. 110 —Законъ за изменение наредбата-законъ за основаване на за
дължителна взаимоспомагателна по
смъртна каса на българските търговци.
Наредба № 3338 на отделение за об
ществени грижи. Еднодневниятъ доходъ
на всички дружества, съюзи, предпри
ятия и др. юридически лица да се внася
отъ управителните имъ съвети въ 10-дневенъ срокъ отъ приемане на баланса отъ
годишните имъ събрания, които се свикватъ най-късно до 1 юний. Когато годиш
ното събрание е свикано между 20 и 31
май, внасянето на еднодневния доходъ
требва да стане до 1 юний.
Бр. 111 — Правилникъ за учебниците
и учебните помагала въ народните учи
лища.
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Бр. 112 — Осмо допълнение на об
щата наредба по вноса и износа. Въ
бждеще, износъть на no-долу посочените
артикули да се допуска при 100% ком
пенсация само за страни съ свободни вавалути, вкл. Белгия, Холандия и Франция:
1. трици, стара реколта, при условие
че износътъ ще се извърши най-късно до
1 августъ 1939 год.;
2. вълнени платове, съ примесъ на
чуждестранна вълна;
3. беконъ и 4. каучукови изделия.
Бр. 113 — Окржжна наредба № 83-А
относно приспадането или връщането
на акциза на изнесените за чужбина
вина, гроздова каша и мъсть, и спиртни
напитки. Износительтъ или притежательтъ на казаните продукти е длъженъ,
най-късно до три месеца отъ датата на
износа, да поиска съ писмено заявление
отъ Министерството на финансиите —
отделъ за д. п. а. и за акцизите, да се
приспадне или върне акциза, като пред
стави нуждните за това документи. Въ
противенъ случай, акцизътъ се събира на
общо основание. Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.
Бр. 114 — Правилникъ за събиране
и внасяне въ приходъ на държавното
съкровище приходите за кинопросвета
при М-во на народното просвещение.
Бр. 115 — Окржжна наредба № 84-А,
относно намаляването или връщането
на акциза върху градобитния материалъ
отъ реколта 1938 год. Определя проце
дурата, по която ще става намаляването
или връщането: 1. за производителителозари, декларирали градобитенъ мате
риалъ на свое име; 2. за прекупчиците
търговци, закупили градобитенъ мате
риалъ; 3. закупуване отъ държавата ра
киите, добити отъ изваряването на гра
добитенъ материалъ. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.
Бр. 116 — Заповедь №1219, относно
цената на вълната. Съгласно споразу
мението, постигнато въ специално назна
чената за цельта комисия, г. Министрътъ
на търговията, промишленостьта и труда
нарежда: 1. Вълната, добита въ Бургаска,
Шуменска и Старо-Загорска администра
тивни области, изключая каракачанската
вълна, да се продава по минимална цена
42 лв. за килограмъ; 2. Купувачите на
вълна — търговци и индустриалци — да
се съобразяватъ съ тая минимална цена,
като иматъ предвидъ, че тя, въ тоя размеръ, требва да се получи отъ самия
овцевъдъ-вълнопроизводитель; 3. Общин
ските управления въ посочените области
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да следятъ за съблюдаването на така оп
ределената минимална цена при покупкопродажбите на вълна въ техните общини.
Бр. 117 — Протоколъ отъ 27 мартъ
т. г., за определяне на максималните
цени на доставките и работите, въ връзка
съ пристанищните строежи по Дунава.
Протоколъ отъ 25 мартъ т.г., за опре
д-вляне на максималните цени за достав
кигв и работите, въ връзка съ приста
нищните сгроежи въ Варна.
Протоколъ отъ 1 априлъ т. г., за оп
ределяне на максималните цени на до
ставките и работите, въ връзка съ при
станищните строежи въ Бургасъ.
Бр. 119 — Заповедь № 53 на Дирек
цията на водните съобщение. Въ табли
цата за размера на товарните такси да
се впише, въ класъ I, и естественъ бариевъ сулфатъ.
Бр. 122 — Девето допълнение на об
щата наредба по вноса и износа. Изнесътъ на поташъ да. се допуска при
100% компенсация за страни съ сво
бодни девизи, включително Белгия, Хо
ландия и Франция.
Бр. 123— Таблица за продажните
цени на произволите на Държавното
трудово горско стопанство „Тича",гара
Доленъ Чифликъ.
Бр. 124 — Окржжна наредба № 17-0
Дава разяснения по некои въпроси, въ
връзка съ приложението на Закона за
опрощаване на глоби, лихви и неиздължения по разни закони—д. в. бр. 73
отъ 1939 год.
Бр. 126 — Постановление на Мини
стерския съветъ № 1036. Валидностьта
на XIV постановление на Министерския
съветъ, отъ 25 юний м. г., съ което ми
тото на албумина се определи на 20%
отъ стойностьта му, се продължава до 1
юлий 1940 година.
Бр. 128-—Наредба „Г" за съби
ране подобрени сортове пшеници и др.
семена, както и раздаването имъ за
посевъ на земеделските стопани.
Бр. 129 — Решение относно допълне
нията и уясненията къмъ постановленията
на взетото решение На 18 априлъ 1939
год., по трудовите условия и минимал
ните заплати на служителите въ коо
перативните предприятия въ целата
страна.
Бр. 130 — Окржжна наредба № 98-А.
Дава допълнителни нареждания по при
лагането на чл. 3 отъ Наредбата-законъ
за засилване на държавните приходи,
относно освобождаването отъ такса
върху фактурната стойность (по Н. з.

за засилване държавните приходи) на
стоките, доставени за нуждите на дър
жавни учреждения.
Бр. 131 — Окржжно № 15028. Раз
решава се вноса безъ мито и разпро
странението на одобрения отъ Земе
делския испитателенъ институтъ "изкуственъ комбиниранъ торъ „нитрофосъ".
Последниятъ требва да съдържа следните
минимални количества, хранителни ве
щества: 1. амоняченъ азотъ — 20%;
2. фосфорна киселина — общо количество
— 50.5% и 3. разтворима въ вода фос
форна киселинв 45%.
Бр. 134 —Окрхжно № Н-11879 на
М-вото на търговията,промишленостьта
и труда. Одобрява се решението на Ин
дустриалния съветъ по прилагането на
чл. 13 отъ закона за индустрията, споредъ което, при обявена обща преситеность въ едно производство, отделните
заварени заведения могатъ да се преместватъ отъ едно населено место въ
друго, безъ да се преценяватъ отделните
райони по отношение на по-голема или
по-малка преситеность отъ такива заве
дения.
Бр. 136 — Указъ № 18 отъ 15 юний
1939 год. Одобрява се VII постановление
на Министерския съветъ отъ 13 юний
1939 год., съ което се отменява забраната
износа на ечемика, фия и овеса, напра
вена съ Указъ № 6 отъ 18 юлий 1938 г.
Бр. 137 — Протоколъ отъ 1 юний
1939 год. Опргделятъ се таксите за
замръзяване, охлаждаване и съхраня
ване на млекото, каймака, риба, соленъ
хайверъ, рибено масло и др. рибни про
дукти, както цената на леда, произвежданъ въ държавните хладилници въ
Варна и Бургасъ.
Правилиикъ за приложението на за
кона за увеличение производството на
фуража, лена, ръжьта и картофите.
Окрдокно № 6569 на М-вото на вой
ната, относно военния данъкъ. Понеже
съ Закона за опрощаване на глоби, лихви
и неиздължения по разни закони (д. в.
бр. 73) крайниятъ срокъ за доброволното
изплащане на всички закъснели преки
данъци се определи на 31 октомврий 1939
п, и окончателното уреждане на военния
данъкъ отъ страна на всички „неизправни
служители въ държавни, държавно-автономни, автономни.общински и обществени
учреждения, както и на стопаните и слу
жащите въ всички занаятчийски и др.
работилници, търговски магазини, скла
дове, кантори, бюра, вкл. адвокатски, ходатайски и др., индустриалните заведения
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отъ всЪкакъвъ разм-връ и въобще как
вито и да било предприятия съ стопанска
цель, се отсрочва до тази дата — 31 октомврий 1939 година.
Окржжно № Н-39-12142 на М-вото
на търговията, промишленостьта и
труда. ИзмЪнява се точка 1-5 отъ окржжно № Н-39-3172 (д. в. 45 отъ т. г.), както
следва: отделението за индустрия ще
издава разрешения за вносъ на ленени
прежди за обущарство и сарачество, вна
сяни отъ странство въ форми за ржчна
продажба (макари, кълбета, книжки, картончета—изключая кройцшпули и копси)
визирани въ забележката къмъ ст. 373
отъ вносната митнйшка тарифа, безъ да
внася въ комисията всЬко отделно искане.
Пояснява се сжщо така, че ленени
прежди и ленени конци не еж едно и
сжщо нещо. Конецътъ се отличава съ
особената изработка на състава — осукани заедно двойки и тройки — и по
начина на пресукването; единочкитв,
както и обикновено осуканит-fc двойки,
тройки, четворки и пр., не се считатъ за
конци. Това требва да се има предвидъ
при предявяване искането за вносъ.
Окржжно № VH-4965. Въ връзка съ
чл. 3 отъ Закона за опрощаване глоби,
лихви и пр., несвоевременно удържаните
и внесени суми за ж. п. данъкъ се
уреждатъ безъ глоби, ако се отчетатъ
до 31 октомврий т. г.
Бр. 138 — Наредба за подпомагане
построяването на модерни тютюневи
сушилни.
Бр. 139 —Заповедь № 1577 на п
Министра на търговията. Цената на ко
нопените върви за сноповързачки се оп
ределя до 33 лв. килограмъ, франко
фабриката,
• Наредба за закупуване семена за
посевъ презъ 1940 г. Определятъ се кот
личествата семена отъ разните видове,
които Б. з. к. банка ще закупи, както и
цените, които тя ще плати. Подробности
въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 140—г Изменение на правилника
за железобетонните строежи въ Цар
ство България, отъ 27 септемврий 1934 г.
VII постановление на министерския
, съветъ. Одобрява се решението за
уреждане .на трудовите конфликти и
размера на минималните надници на
тютюноработниците отъ тютюноманипулационните центрове въ страната.
Обявление № 9766 на Б. Н. Б. Всички
вносители, които иматъ задължения къмъ
югославянски фирми, отъ редовенъ контингенетенъ вносъ на югославянски стоки,

най-късно до края на месецъ юний т. г.
да направятъ исканията си предъ клоно
вете и агентурите на Б. н. банка за из
плащането на тези задължения. Искания
та да се придружаватъ отъ редовно за
верени отъ българската митница факту
ри, вносна митническа декларация или
квитанция, банково разрешение за вносъ
и свидетелство за югославянски произходъ на внесената% стока.
Бр. 142 — Наредба за построяване
на модерните винарски изби отъ Б. 3.
и К. Банка, които ще се предаватъ на
лозаро-винарски кооперативни сдру
жения за ползуване, срещу дългосроч
но погасяване.

Търсения и предлагания
Albert Padberg Wupertal — Sonnborn,
желае да влезе въ търговски връзки съ
български вносители на пишущи машини
и канцеларски потреби.
Salem Freres, Thessaloniki, B. P. 42,
желае да влезе въ търговски връзки съ
български износители на зърнени храни.
• Mario M. Covo — Thessaloniki, В. P.
28, желае да влезе въ търговски връзки
съ български износители на тиквено семе;
бобъ, леща и млечни произведения.
Heinrich Lussow — Frankfurt. а/М.,
желае да влезе въ търговски връзки съ
български износители на сурови агнешки
ярешки и овчи кожи.
The Finance Inscurance & Mercantile
Co — Schanghai, 9, Quai de France, же
лае да влезе въ търговски връзки съ
български износители на тиквено семе.
Noon KaranKedia,exporters*impor
ters, manufacturers representatives, ban
kers, merchants & commission a g e n t s Delhi, India, желае да влезе въ връзка
съ български ^вносители и износители,
заинтересеванйивъ търговията съ Индия.
• Frankl V. Frigyes, Budapest, V., Grof
Klebelsberg — u.6. Въ връзка съ полити
ческите събития въ Централна Европа,
които еж заставили много фабриканти да
закриятъ предприятията си, и съ огледъ на
желанието на други страни-вносителки на
индустриални произведения, да намерятъ
работа за своето население въ нови фаб
рични производства, горната фирма же
лае да влезе въ връзка съ лица, които
биха желали да устроятъ нови индустри
ални предприятия и да взематъ участие
въ rfexb.
Banque de Salonique— Thessaloniki,
желае да влезе въ връзка сь български
износители на тиквено семе."

