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Год. I.

Д-ръ Ив. Каросеровъ.

ТРАНСПОРТНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И РОМЪНИЯ.
Една отъ най-крупните задачи, които
нашата ж. п. политика е имала да раз
решава още отъ началото на своето съ
ществуване, е била и тази за създава
нето непосредствена връзка между Бъл
гария u нейната отвъддунавска съседка.
Когато се е обмислелъ въпросътъ — съ
постройката на коя линия да се постави
началото за изстройване една рационална
ж. и. мрежа въ страната, виждаме да се
проявяватъ две диаметрално срещупо
ложни тенденции: едни еж искали да се
отдаде първенство на онази линия, която
ще свързва столицата на България съ
Дунава и, чрезъ единъ мостъ надъ него,
— съ великата й освободителка, обая
нието отъ която е било абсолютно п още
ненакърнено, а слЬдъ това и съ останала
Европа; други, напротивъ, съ били за
директната свръзка на София съ Виена
и Цариградъ. Както е известно, осъще
стви се последниятъ проектъ. Ала, по
силата на нашето географическо поло
жение п поради настойчивите изисквания
на народостопанското ни развитие, които
съ налагали да се създаде и втори единъ
директенъ железниченъ пжтъ за чужде
странния ни стокообменъ — този стремежъ къмъ Дунава, къмъ прека ж. и.
връзка съ Ромъния, не е преставалъ да
съществува. Проявяванъ неколкократно
подъ формата на въпроса за построяване
мостъ надъ Дунава, по една или друга
причина, той все е оставалъ неосъщественъ. Последниятъ опитъ въ тази по
сока датира немного отдавна: шиканите,
на които, поради развилите се полити
чески събития, транзитниятъ трафикъ за
и отъ България бе подложенъ отъ страна
на сръбските железнични власти, нало

жиха да се помпелп отново за пътя презъ
Ромъния. Оледъ като задоволихме тази
послЬднята страна въ най-големптЬ въз
можни размери и следъ като се сдо
бихме съ излазъ на Бело море, чрезъ
което обстоятелство и ние ставаме тран
зитна страна за ромънския трафикъ,
следователно, въ осъществяването на
прездуиавската ж. п. връзка и тя се явява
еднакво заинтересувана съ н а с ъ — п р е д 
полагаше се, че е дошло, най- после, вре
мето за блгоприятното уреждане на този
паболЬлъ въпросъ. Обаче, въпреки го
лемите усилия, които се положиха и въ
разрЬзъ съ всички разумни очаквания —
и този пъть не се постигна еди in» положителенъ резултатъ. България остана съ
своя единствеиъ железенъ пъть за Ев
ропа презъ БЬлградъ.
Войната, на която още продължаваме
да сме зрители, ни постави, по отноше
ние на съобщенията пи съ чуждите стра
ни, въ крайно отрудпено положение.
Днесъ България, би могло да се каже,
въ голема степень наподобява изолира
ната държава на Тюнена. При такива
условия стопанскпятъ животъ въ стра
ната, нагоденъ главно съ огледъ къмъ
чуждестраннпятъ стокообменъ, става поч
ти невъзможенъ; бавно, може би, но той
сигурно замира. Индустриалците единъ
следъ другъ затварятъ своите заведения
по липса на сурови материали, каквито
не могатъ да си набавятъ; търговията се
свежда постепенно до най-необходимия
мпнпмумъ. Малко оживление внася само
ограничената размена съ Турция и тая
презъ Дедеагачъ. По-големи еж надеж
дите по отношение на пътя презъ Ро
мъния, който, ако би могълъ да бъде
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целесъобразно органпзиранъ, чрезъ връз
ката, която ще ни даде съ Австро-Унгария, Германия и Русия, би билъ отъ
голема полза за страната. Намиращите
се въ излишъкъ наши стоки ще могатъ
редовно да се изнасятъ по небивало ви
соки цени, ще се набавятъ голема часть
отъ необходимите намъ артикули п въ
резултатъ, —- което е отъ капитално зна
чение, — ще се подобри положението на
паричното тържище въ страната. За да
се постигне, обаче, известно подобрение
въ тази посока, необходима бе благосклонностьта и добрата воля на нашата
северна съседка. Следъ като стана явно,
че съ начина, по който австро-унгарската
армия развиваше своите операции, не ще
може се освободи дунавскпятъ пъть, необходимостьта да диримъ постигането некакво споразумение съ Ромъния стана
още по-наложителна. Тукъ ни дойде на
помощь и едпо непредвидено обстоятел
ство: въ областите, съ които тази по
следната страна ни ограби, една отъ
първите й задачи бе да развие усилена
дейность за строене железни и шосейни
пътища. Построена бе и една линия, свърз
ваща Добричъ съ железницата ЧернаВода—Кюстенджа, а чрезъ нея и съ ж. и.
мрежа на цела Европа. По този начинъ,
въпросътъ за построяване мостъ надъ
Дунава доби своето разрешаване, наис
тина, въ една твърде незадоволителна
форма отъ наше гледпще, ала все пакъ,
при ненормалните времена, които преживеваме, и тя е отъ естество да ни бъде
полезна. Не требваше да се мине много
време, за да се чуятъ отъ много страни
настойчиви желания за осигуряване новиятъ пъть, който се откриваше на на
шата търговия съ централна Европа. И
поведоха се првговори между д в е т е стра
ни, отначало чисто дипломатически, а попосле и ж. п. административни, които
се завършиха съ сключването на неколко
отделни съглашения, къмъ разглеждането
на които пристъпваме.

Кн. 17 — 18.

1. Всички стоки, представени за транзитъ на българските граници отъ или за
Ромъния, а така също всичките стоки,
представени на ромънските граници отъ
или за България, ще бъдатъ транзитирапи безъ никакви пречки, ако стоките
се транзптиратъ въ вагоните, които съ
ги транспортирали до границите. Въ слу
чаите, когато стоките ще требва да се
транспортиратъ на границата въ българ
ски или ромънскп вагони, искането на
такива ще требва да става на време отъ
респективните ж. и. дирекции, които се
задължаватъ до удовлетворятъ бързо това
искане.
2. Забранените за износъ стоки ще
могатъ да се транзптиратъ само съ спе
циално разрешение па правителството,
презъ чиято територия требва да стане
транзита. Но понеже и д в е т е договорящп страни желаятъ да установятъ едно
приятелско споразумение, полезно за
техната търговия, уговорено е, щото та
кова разрешение да се дава всекога иаймного следъ петь дни отъ деня на по
искването.
3. Изключени съ отъ транзита след
н и т е военни материали: огнеетрелнптЬ
оръжия, съ изключение на ловджийските;
хладните оръжия, съ изключение на тия,
които се употребяватъ за фехтоване; му
нициите за топове, пушки, карабини, ре
волвери, пистолети и т. н.; гилзите за
патрони; експлозивните; фитилите; без
димния и черния барутъ; куршумите и
оловото, предназначено за л-Ьяне, но не
и оловните предмети, като тръбите за
вода и др.

Това с ъ основните положения, про
карани въ уреждането транспортните вза
имоотношения между д в е т е съседни стра
ни. Интересно е, че въ самия текстъ на про
токола отъ 12. февруарий изрично се из
тъква желанието за установяване едно
п р и я т е л с к о споразумение между договорящите страни, което ще рече, какво
дотогавашните техни връзки с ъ носили
* *
ако не явно, то сигурно прикрито вражКато се събрали за разрешаване въ дебенъ характеръ. Впрочемъ, горчивиятъ
просътъ, относно транзита по железни опптъ на нашите интересентп е на лице,
ците презъ териториите на д в е т е цар та нема защо да се пише на тази тема.
ства, фпнапсовиятъ министъръ на Ромъ Което, обаче, е по-важно въ случая, даже
ния п букурешкиятъ пълномощенъ ми и това подчертано приятелство не отива
нистъръ на България подписали на 12. много д а л е ч ъ : изключването отъ тран
февруарий 1915. год. въ Букурещъ едно спорта оръжията и мунициите говори
съглашение, съдържащо т р и г л а в н и ясно за сжщностьта- на ония чувства,
пункта:
които свързватъ .България : и. р о м ъ н и я .
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Подробностите по съглашението се
уреждатъ отъ единъ „правилппкъ за при
ложението на съглашението, сключено
между ромънските и български желез
ници, имащо за п,ель превозването на
стоки." По силата на чл. 1. отъ този
правилпнкъ, администрацията на ромън
ските държавни железници се ангажирва
да приема за превозване по нейната
мрежа всека товарителница, представена
отъ б ъ л г а р с к и г р а ж д а и и и ъ въ една
отъ своите гари по условията за ромън
ските поданнпци. Съ приетите по ней
ната мрежа товарителници за чужбина,
тя ще постъпва по същия начпнъ, както
п администрациите, участвуващи въ този
превозъ. Разбира се, същите задължения
поема и втората контрактуваща страна
— България. Много интересни съ тия
пачалнп постановления на въпросния пра
вилппкъ : т е повдпгатъ въпросътъ за
„гражданство" и „поданство" и идатъ да
докажатъ, че въ Ромъния се прави раз
личие и по отношение иа ж. п. транспортъ между собствения и чуждия подапникъ. Железниците съ единъ общественъ институтъ, отъ който всички еднакво
иматъ право да се нолзуватъ. Такава е
поне практиката въ в с и ч к и културни
страни, дето никой железонътенъ чиновникъ не те пита, гражданпиъ па коя
страна си, за да приеме или пе прат
ката, която му предавашъ. Същото е и
у насъ — съ една редовно попълнена това
рителница всекой има право да предава
стоки за превозване. И за това именно,
въ всички ж. и. съглашения,, които Бъл
гария е имала случай да сключва досега,
доколкото паметьта не ни лъже, нито на
едио место не става дума за поданство.
Изглежда, че не така е било въ нашата
културна съседка, ако не спремо всички
чужди поданнпци, то къмъ българските
сигуръ. И тукъ пакъ ни иде на умъ за
подчертаното приятелство.
Правилиикътъ допуща следните че
тири транспортни случаи:
а) Транспорти, идящп отъ странство
и минаващи по една отъ коитрактуващит е мрежи, съ назначение за една стан
ция на другата контрактуваща мрежа.
б) Транспорти, тръгващи отъ една
гара на тези мрежи за чужбина.
в) Транспорти, идящи отъ странство
п имайки назначение за една гара на тези
мрежи, безъ да минаватъ по другата и
обратно.
г) Транспорти, идящи отъ една гара,
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принадлежаща па едиата мрежа u пред
назначени за гара отъ другата мрежа.
Случаите а), б) и г) обематъ транзит
ното и съседно съобщение между две-гЬ
страни, извършвано ио прЬката ж. п.
връзка нрезъ Оборище —Добричъ, а този
подъ в) — размината на стоки между ду
навските станции.
Досежпо първите два случая, всека
отъ контрактуващитЬ администрации се
задължава да пропуща по своята мрежа
безъ прехвърляне идещите отъ чужбина
пратки, натоварени въ чужди вагони съ
предназначение за пе.коя станция ио дру
гата контрактуваща страна. Тази нослЬдпята требва предварително да се сдобие
съ позволение отъ администрацията, при
тежателна на вагоните за движението на
последните върху д в е т е мрежи. Праз
ните вагони, които се връщатъ па домуване, адмпнистрацпята-получателка може
повторно да натовари съ стоки отъ стра
ната, или пъкъ да ги повърне празни,
по условията на съществуващите между
съответните ж. и. администрации кон
венции. Ако чуждите администрации
откажатъ да допустнатъ за циркулация
свои вагопи по мрежите па контрактуващит-Ь страни, въ граничните станции
ще се npe-говарватъ стоките въ вагопи на
администрацията -получателка,
каквито
тази последпята се задължава да дава
па разположение. За условията на тран
спорта и за свързаните съ него отго
ворности съ валидни постановленията
на Бернската международна конвенция.
Стоките, произходящи отъ чужбина и
преминавайки България нрезъ Царибродъ или Свпленградъ—Оборище, требба да бъдатъ снабдени съ директни то
варителници. Експедицията се извършва
чрезъ товарно писмо съ предплатени так
си до нашите гранични станции. Тия по
следните препращатъ стоката съ същата
товарителница съ длъжпми такси до ст.
Оборище, която предава пратката ио-нататъкъ на ромънската ж. и. администра
ция съ една кредитна сметка, въ която
се вппсватъ таксите, пресметнати въ ромънскп леи, сиоредъ локалните тарифи
на б. д. ж. отъ граничната станция Царибродъ или Свпленградъ до Оборище —
граница. Тия сметки требва да се изплащатъ въ единъ срокъ пай-мпого отъ
15 дни. Стоките, които се двпжатъ въ
обратна посока, требва да бъдатъ също
така снабдени съ директни товарител
ници, а таксите — предплатени отъ из-
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пращащата станция до нашите гранични
станции Царибродъ или Овиленградъ. Изпращачътъ предплаща таксата до Доб
ричъ и влага депозитъ, пресметнатъ при
близително по указанието на б. д. ж.
за транспорта до крайния пунктъ на техната мрежа. Добричъ предава пратката
на Оборище съ директната товарителни
ца и съ една франкатурната за депозира
ната сума. Последнята станция вписва
въ тая нота съответната такса въ ромънски леи и я възвръща на ст. Добричъ съ
единъ кредитеиъ листъ за таксите, които
требва да се изплащатъ до 15 дена. Ца
рибродъ или Овиленградь препращатъ
стоката по-нататъкъ съ длъжими такси.
Стоките, идещи отъ странство за Бъл
гария презъ Добричъ, се препращатъ съ
директни товарителници и товарни писма
съ предплатени такси до Добричъ — гра
ница. Последнята станция предава прат
ката на Оборище, която я прекарва до
станцията на получаването съ длъжими
такси. Също такава е процедурата за
стоки, които се изпращатъ отъ Бълга
рия презъ Добричъ за чужбина.
Превозите по транзитния трафикъ
презъ крайдунавските станции на д в е т е
страни подпадатъ също така подъ усло
вията на споменатата вече Бернска меж
дународна конвенция. Ромънската ж. и.
администрация се задължава да туря на
разположение въ своите крайдунавски
станции ИЗВЕСТНО число вагони, необхо
дими за удовлетворяване нуждите на из
пращачите, означени отъ българската ж.
п. дирекция. Намъ е дадено, освенъ това,
право да изискваме отъ некоя чужда ж. п.
администрация да ни изпраща въ ром.
крайдунавски станции свои вагони за на
товарване съ българска стока. Циркули
рането на тия празни вагони по ром.
железници става по съответните наредби,
съществуващи у т е х ъ и при условието,
че ще бъдатъ адресирани до единъ бъл
гарски агентъ, официално акредитиранъ
при ромънската администрация. Въ слу
чай, че числото на чуждестранните ва
гони, турнати въ наше разположение, бъде
намалено на по-малко отъ 10 вагона днев
но, — поради липса на чужди вагони въ
Ромъиия, то недостигътъ до този мииимумъ ще бъде допълненъ съ ромънски ва
гони. (Не се разбира отъ текста на съгла
шението, да-ли цифрата 10 се отнася до
всички крайдунавски ромънски станции,
или за всека отъ техъ по отделно). Ако,
обаче, числото на влезлите въ Ромъния

ПРЪГЛЕДЪ

Кн. 17—18.

празни вагони, адресирани за гореозначе
ния български агентъ, надмине 25-дневно,
не ще се допущатъ повече такива. Същото
нещо ще става и съ трафика презъ Доб
ричъ : влезлите въ Ромъния празни и пъл
ни вагони съ предназначение за България,
транзитирващи тази станция, пе бива да
надминаватъ числото 25. Въ обратна по
сока: б. д. ж. съ длъжни да даватъ на
разположение въ своите крайдунавски
станции за нуждите па ромънския тра
фикъ „известно" число вагони за товаряне отъ ония изпращачи, които ромън.
администрация ще означи. Така натова
рените стоки се пренасятъ до гранич
ната станция Царибродъ, дето се прЪтоварватъ въ чужди вагони. За набавянето
на тия чужди вагони се грижи ром. адми
нистрация. Къмъ транспортите междуром. крайдунавски станции и чуждите
железници ще се приспособяватъ таксите
на съществуващите директни тарифи. Ек
спедицията на пратки за Ромъния, произходящи отъ странство и минаващи
България до некоя нейна крайдунавска
станция, ще се извършва съ товар, писмо
съ предплатени такси до Царибродъ или
Свиленградъ, а оттамъ съ ново товарно
писмо, съ длъжими такси по локалната
сточна тарифа на б. д. ж. Транспортите
отъ Ромъния, изпратени отъ една край
брежна българска станция за чужбина,
ще се експедиратъ съ предплатени такси
до Царибродъ или Свиленградъ, а от
тамъ съ длъжими такси до местоназна
чението имъ.
Пратките по СЪСЕДНИЯ трафикъ —
между станции на ДВЕТЕ администрации
—• ще се превозватъ съгласно т е х н и т е
вътрешни наредби и правилници чрЬзъ
претоварване въ граничните станции Обо
рище и Добричъ. Всека администрация
е длъжна да туря въ разположение на
другата „нуждното число" вагони въ про
дължение на 24 часа. За всеко закъсне
ние ще се плаща наемъ: 5 лева дневно
за 10 т. вагонъ въ продължение на 5
дни и по 24 лв. дневно за всеки започнатъ день презъ последующите дни. Щ е
се прилагатъ таксите на локалнитЬ та
рифи. Припадающата се техна часть за
всеки отделенъ транспортъ, на админис т р а ц и я т а - е к с п е д и т о р к а ще се заплащатъ въ станцията на отправянето и съ
монети, които иматъ законенъ курсъ въ
страната, а частъта, която следва да по
лучи администрацията - получателка, ще
се изплаща въ станцията на местоназна-
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чението съ монети^ имащи законенъ курсъ
въ тази последнята страна. Пратките
ще се придружаватъ съ директни товари
телници, а експедпрането ще се извършва
чрезъ прекартирваие въ граничните стан
ции съ предплатели и длъжимн такси до
и отвъдъ границата.
*

*

*

8а уреждане транзитната служба въ
граничните станции Оборище и Добрпчъ,
както и за експлоатацията на линията
между тия две станции, е сключепа спе
циална конвенция между пашата и ромънската ж п. администрации. Въ тая
конвенция, на първо место е уговорено,
че тия последните се съгласяватъ, щото
службата въ пограничните територии да
се извършва отъ двЬ гранични станции,
които ще се построятъ или уредятъ за
цельта: българските железници въ Обо
рище или близко до пея, а ромънскигв
въ станция Ботево или иедалечъ отъ
нея. До като стане това, влаковете ще
преминаватъ границата въ чужда тери
тория до гореотбелезапите станции, Обо
рище и Добрпчъ. Намиращпятъ се въ
чужда територия персоналъ е подчиненъ
на местните чиновници, подъ чиято дик
товка той работи. Меродавни съ вътрЬшните наредби и правилници, а езикътъ,
съ който съседните станции и персона
ла ще се сношаватъ е френски. Премина
ването на вагоните отъ едната мрЬжа
върху другата ще става съгласно поста
новленията на съглашението за взанмпо
използуване подвижниятъ м а т е р п а л ъ ,
което е въ сила по съюзните германски
железници. За извършената по чуждата
линия тракционпа служба, администра
циите ще се взаимно обезщетяватъ въ
размеръ 1-10 лв. за влакъ и км.
Пресметането на превозните такси
за сточния трафикъ отъ станциите Обо
рище и Добрпчъ до границата ще става
върху базата на локалните тарифи по
километрическото разстояние, а таксите
за превоза на пътниците и багажите,
както и начинътъ за разпределяне и
ликвидиране приходитЬ отъ транспорта,
ще бъдатъ определени въ сиециалнп
конвенции. Багажите п стокптЬ съ голЬма бързина, дребнп пратки, ще се прпематъ и предаватъ „ефективно", а стоките
съ малка бързина, както п тпя съ г. 6.,
натоварени отделно въ пломбирани ваго
ни — „символическп", т. е. безъ прове
ряване съдържанието на вагона, а само
по документите, които го придружаватъ.
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Конвенцията влиза въ сила, следъ като
бъде одобрена отъ двЬте правителства
и е сключена за неопределено врЬме,
обаче, съ право на шестмесечие пред
известяване въ случай на денонсиране.
Къмъ тази конвенция е изработеиъ
единъ правилншсъ — приложение, съдържащъ постановления отъ пжтрепшо-служебепъ характеръ. Изглежда, обаче, че
както копвепцплта, така и този правнлпикъ, съ ирЬдназначени за нвкакво подалечно бждаще, защото, въ едни „вре
менни постановления" се изтъква, че
„до като тарифите бждатъ фиксирани и
подробностите па предвидените въ кон
венцията смЬтки бждатъ уредени съ спе
циални конвенции между двете страни",
ще се прилагатъ тпя последните. А т е
гласятъ:
„1. Пжтниците, ИДЯ1ДИ отъ България за Ромъния, т е бждатъ снабдени съ билети и багажите
имъ таксувани до ст. Оборище, а въ последнята
пжтниците ще бждатъ снабдени съ билети и ба
гажите имъ таксувани до ст. Базарджнкъ (разби
рай Добричъ).
Билетите Оборище — Базарджнкъ ще бждатъ
отпечатани и доставени въ ст. Оборище отъ адми
нистрацията на ромънскитЬ железници.
Върху въпросните билети ще бждатъ отпеча
тани таксите отъ Оборище до българската граница
нъ български монети, a on. ромъпската граница
до Базарджнкъ — въ ромъпски монети. Еднакво
върху багажните бюлетини ще бждатъ означени
разделно тлкситЬ оп. Оборите до бълг. граница и
отъ ромъи. граница до Базарджнкъ, спорсдъ ло
калните тарифи на дв1-.гЬ администрации.
2. Тъй сжщо и за пжтниците и багажите отъ Ромъния за България т е бждатъ издавани билети и багажи
те таксувани до ст. Базарджнкъ и отъ тази станция
пжтниците ще бждатъ снабдени съ други билети и
багажите имъ прътаксувани до Оборище. Билетите
Базарджнкъ — Оборище me бждатъ отпечатани и
доставени въ ст. Базарджнкъ отъ администрацията
на бълг. железници. Върху въпросните билети ще
бждатъ отпечатани таксите отъ Базарджнкъ до ромънската граница, въ ромъпски монети, а таксите
отъ българската граница до Оборище — въ бълг.
монети. Тъй сжщо и върху багажните бюлетини
ще бждатъ означени отделно таксите отъ Базард
жнкъ до ромъиската граница и тЬзи отъ българ.
граница до ст. Оборище, споредъ локалните та
рифи на двете администрации. Пжтниците ще за
плащал. таксите било нъ монети, означени върху
билетите, било въ ромъпски или български монети
съ курсовата разлика, която администрациите ще
опре.делятъ.
3. Всички пратки съ г. и м. бързина, въ пъл
ни товари, съ произхождение отъ България и стран
ство и съ назначение за Ромъния или странство,
ще бждатъ изпратени съ директни товарителници
и предплатени до ст. Базарджнкъ. Последнята ще
реекспедира пратките съ длъжимн такси.
4. Всички пратки съ г. и т. бързина, въ пълни
товари, съ произхождение отъ Ромъния или стран
ство и съ назначение за България, ще бждатъ из-
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пратени съ директни товарителници и предплатени
такси до ст. Оборище. Послт>днята ще ги препрати
съ длъжими такси.
5. Предвидените въ т. т. 3. и 4. нареждания
1це се прилагатъ само за пратките, които, споредъ
вжтрешните правилници на българските и ромънските железници, могатъ да бждатъ изпращани съ
длъжими такси.
За пратките, които, споредъ сжщите правилни
ци, се изпращатъ съ предплатени такси, изпраща
чите ще се погрижатъ сами за техното препращане
въ гранич. станции.
6. За да се осигури превоза на пжтниците и
стоките съ цель да се улесни трафнкътъ между
двете администрации, службата между Оборище и
Базарджикъ и обратно ще се извършва временно
съ единъ смесенъ влакъ, който ще циркулира еже
дневно между двете гранични станции, а така
сжщо и товарните влакове, споредъ нуждата.
7. Митнишките формалности съ багажите и
стоките, съ назначение за ромънска територия
и странство, ще се извършватъ въ станция Базар
джикъ. Тия, идящи отъ Ромъния, ще се преглеждатъ въ с т а н ц и я О б о р и щ е . За тази цель
влаковете отъ Оборище до Базарджикъ ще бждатъ
придружавани отъ единъ ромънски митнически чиновникъ и единъ полицейски агентъ. И обратно:
влаковете отъ Базарджикъ до Оборище ще се придружаватъ отъ български митнически чиновникъ и
полицейски агентъ.
8. Прехвърлянето на стоките, натоварени въ
вагони, които споредъ специално съглашение треб
ва да бждатъ прехвърлени въ граничните станции,
ще става отъ органите на ромънските железници
въ Базарджикъ и отъ български агенти въ Оборище.
Разноските по прехвърлянето ще се сметать по
10 ст. за 100 кгр. и ще бждатъ за смЬтка на по
лучателя".

За уговорвапето па тия съглашения,
копто въ края на краищата се свеждатъ
къмъ процптираиите временни постанов
ления, съ били необходими повече отъ
два месеца: първиятъ протоколъ е подписапъ на 12. февруарий н. ст., а движе
нието па влаковете презъ Оборище—Добрпчъ започна на 5. апрнлъ ст. ст. Необ
ходими съ били, значи, немалки усилия
отъ наша страна, за да се спечелятъ щогоде облаги за износътъ ни презъ Ро
мъния. Управниците на тази страна и
въ дадения случай доказаха, колко „прия
телски" съ разположени спремо Бълга
рия. На належащите искания за по-бързо
задоволяване нуждите на нашата търго
вия, те, за да печелятъ време, отговаряха
само съ разтакания, разчитайки, че колко
то нашето положение става по-безизходно,
толкова това ще е отъ по-голема полза за
техъ. Темъ се е искало, вероятно, съществуващето хаотично положение да про
дължава, колкото се може повече. Защото
ж. п. съобщения въ Ромъния отъ войната
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насамъ съ действително единъ невъобразимъ хаосъ, твърде пригоденъ за грабителските инстинкти на крайно корум
пираното ромънско чиновнпчество. Както
прилагането на самите тарифи, така п
превозването на вагоните е предоста
вено изключително на благоволението на
малки и големи чиновници. Право, редъ
и законъ тамъ като че ли не съществуватъ, и да се превози единъ вагонъ отъ
нашата до австро-унгарската граница е
целъ подвигъ. За да се двпжатъ коле
лата, необходимо е да се пълнятъ джебовете на всички, които иматъ макаръ
и най-далечна връзка съ ж. и. транспорти.
Раздаването на вагоните, митнишкитЬ
формалности, движението на пратката —
всичко това е свързано съ пеобходимостьта да се даватъ подкупи, конто ионекога
достигатъ невероятни размери. Практи
ката е създала убеждението, че транзитирането на единъ вагонъ презъ Ромъ
ния, освенъ заплащането съответните
превозни такси, сега за сега струва сред
но отъ 1000 до 1500 лева. Това е въ
страната, която се афишира като носи
телка на латинска расова култура на
балканите!
Не е, обаче, въ сплпте па една Бъл
гария да премахне вспчко това. Което
можеше да се постигне, то е изразено въ
горнпте съглашения, и на нашия търговецъ не остава, освенъ самъ да се справя
съ съществуващето положение, което п
слЬдъ техното прилагане почтп съ нищо
не се е подобрило. Изглежда по вспчко,
че официалната власть въ Ромъния не
се мпого взира въ деянията на своите
органи и не имъ пречи да произволппчатъ. Поради това, вероятно, резултата
отъ транспортното съглашение е далечъ
отъ размерите на желанното и възмож
ното. Въ продължение на първия месецъ
отъ неговото съществуване — 5. априлъ
до 5. май — презъ Оборище—Добричъ
съ изнесени само 74 вагона, отъ които
35 — яйца, 24 — бобъ, 19 — пресувана
цвеклова каша и 1 — каустична сода.
Движението на влаковете е, наистина,
редовно и стоките се предаватъ на ром.
ж. и. органи по установените условия, ала
техииятъ по-нататъшенъ превозъ среща
още въ Добричъ първата спънка: пзискватъ се спецпалнп транзитни позво
ления, каквито не се вижда, че съ уго
ворени въ съглашението. А тия позво
лителни, разбира се, биватъ издавани по
обичайния редъ, само срещу подкупи.
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На всичко това, следвало бн, да се
обърне съответно внимание отъ наша
страна. Колкото и скромни да съ разме
рите на постигнатото съглашение, кол
кото то и да носи характерътъ на една
едва изтръгната милость, все пакъ него
вото съвестно прилагане ще е отъ полза
за нашата търговия. Не се ли прЬмахнатъ съществуващите злоупотреби, кон
то, може би, се пасърдчаватъ нарочно
отгоре, за да се пречи на транзита ни,
пе остава освенъ и ние да подирпмъ
средства за отплата. Ромъния е също
така заинтересувана съ своя транзитъ
презъ България. Тя даже изпрати свои
150 вагона и 3 локомотива въ Оолупъ,
които да служатъ па нейппя трафпкъ
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презъ Царнбродъ. Свърхъ това, не съ мал
ко и стокптЬ, конто тя получава презъ
Дедеагачъ. СирЬмо този трафпкъ паши
т е железпнчпн власти се отиасятъ ед
накво внимателно п съвестно, както спре,мо своя собственъ. Едва ли Ромъипя
би имала и пай дребеш» поводъ за оилакваие. Ако тя не се вразуми отъ нашите
лоялни ностънки, не остава освЬит. да и
мерпмъ съ същата ме.рка, разбира се,
пе като сапкцнопираме с и с т е м а т а на
подкушшчество, каквото за честьта па
„варварска" България не бива да съще
ствува, а като вземемъ законни мЬркп
за защита на нашите интереси. Ш,е се
памерятъ достатъчно подходящи сред
ства, стига те да се подпрятъ.

Д-ръ Г. Тошевъ.

ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАГЯЛИЩЯ И СТОКОВИЯТЪ КРЕДИТЪ).
Въ публикуваните вече две статии подъ
същото заглавие въ 7/в и "Аз книжки на „Економически Прегледъ", ние разгледахме въпроса
за публичните влагалища и стоковия кредитъ
въ Англия и Франция. Тия две страни съ ти
пични въ това отношение, че първата ни дава
ясна представа за едно естествено развитие
на публичните влагалища и стоковия кредитъ
при едноварантната система, а втората — за едно
искуствено, чрезъ силата на държавната власть,
насаждане на същите търговски институти при
двуварантната система, и какъ при все това
влагалищното дело се е развило само тамъ,
гдето е била централизирана гол1ша вносиаизносна търговия и въ размири, каквито по
следната е позволявала. Въ всички държави
на Европа и Америка, въ които е развито по
вече или по-малко влагалищното дЬло и сто
ковия кредитъ, ние виждаме копиране на ед
ната или другата система, английската едноварантна или француската двуварантна система.
Поради тая причина, считаме за излишно да
се спираме върху техъ, защото статиите ни
ще се продължатъ и разтегнатъ ненужно. НЬма
да се спираме на влагалищното дело и въ Аме
риканските Съединени Щати, при все че тамъ
има некои интересни особености, тъй като въ
приципиално отношение и тамъ не намираме
нещо особено важно. Спираме се накъсо върху
Гърция, която въ некои отношения е твърде
интересна и поучителна за малките държави,
понеже тукъ се срещаме съ единъ оригиналенъ опитъ да се използуватъ публичните вла
галища за предотвратяването на една криза и
повдигането на националното производство.
Следъ това ще резюмираме изводите, отно*) Статиите, които публикувахме и ще публикуваме
подъ това заглавие, представляватъ резюме и извлечение
изъ единъ обемистъ трудъ подъ заглавие „Публичните вла
галища и стоковия кредитъ въ странство и България/ кои
то авторътъ работи въ отделението за финансови нзучвания при Бълг. Нар. Банка. Публикуването на статиите става
съ разрешението на г. Управителя на същата.

сително публичните влагалища и стоковия кре
дитъ изобщо, за да преминемъ на същите
въпроси при българска почва.

Гърция.
Публични влагалища въ Гърция съ били
строени съ ясно поставената цЬль — да се по
вдигне търговията съ сухо грозде (коринтско
грозде, стафиди). Причината да се прибегне
къмъ това е била избухването на криза иъ тая
търговия.
ИзвЬстио е, че прЬди !>0-тЬхъ години на
миналия в'1'.къ филоксерата, ирЬиссена on, Аме
рика въ Франция, 6h пече унищожила лозята
въ тая страна и бе преминала и in, съсед
ните ней страни. Поради тая причина, лозар
ството и винарството въ Франция е било про
паднало и достигнало до незначителни размери.
Француското правителство е намЪрило тогава
за възможно и полезно да разреши свободния
и безмитенъ вносъ на сухото грозде отъ вънъ,
отъ което скоро се възползувала Гърция. До
тогава гръцкото сухо грозде е имало главния
си пазаръ само въ Англия, но следъ откри
ване и на француския пазаръ, цЬните на съ
щото се повишили твърде много, а това дало
въ резултатъ бързото развитие на лозарството
въ Гърция, което надминало неколкократно
дотогавашното производство. Най-големото си
развитие достигнало лозарството въ Гърция
къмъ 90-тЬхъ години на миналия в1жъ. Въ
същото време, обаче, когато въ Гърция, насърдчени отъ високите цени на гроздето, нра
вили големи усилия и жертви за разширение
на лозарството, въ Франция също работЬлн
неуморно за възстановяване на загиналите отъ
филоксерата лозя. Възобновяването на послед
ните, посредствомъ американските сортове,
е било вече нзнамЬрено и силно използвано и
скоро Франция дошла вече въ положение сама
да задоволява нуждите си отъ вино и грозде,
и въ 1893. г. се затваря француския пазаръ за
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чуждото сухо грозде. За гръцкото сухо грозде
пакъ останалъ единственъ английския пазаръ.
Резултата билъ бързото и големо спадане на
цените въ Лондонъ, именно отъ 21 шилинана
6. Въ Гърция избухна страшна криза въ ло
зарството, всички лозари съ били застрашени
отъ разорение.
Изпъкналъ за разрешение въпроса: Какъ
да се излезе отъ тази криза? Где е спасе
нието? Последното намерили въ публичните
влагалища. Първоначално прибЬгнали до пре
работването на часть отъ производството до
15% въ спиртъ, за което се задлъжили спирт
ните фабрики. Но това не било достатъчно.
Основана била специална банка — Коринтската
банка — съ определената цель да подпомогне
селените производители. Това, подпомагане е
требвало да стане чрезъ отпущане заеми срещу
залагане на сухо грозде, което е требвало да
бжде складирано въ публични влагалища. Тази
цель, обаче, не била постигната, вследствие
неколко добри реколти, толкозъ повече, че
нови пазари за сухо грозде не съ били от
крити. Предъ видъ на това на Коринтската
банка е била предоставена целата търговия
съ стафидите, за което е добила нужния монополъ. Банката била длъжна да купи целото
производство срещу една определена цена;
производството отъ 1904 и 1905 г. останало
непродадено. При това положение, основано е
било дружество за търговията съ стафиди,
безъ да има монополъ, тъй че селените съ
били свободни да продаватъ и другаде. Съ
декретъ отъ 17. юлий 1905. г. дружеството е
било задължено да построи публични влага
лища и срещу iвложените количества да от
пуща заеми до k отъ стойностьта.
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мери, то тя по необходимость налага създа
ването на влагалища и свързания съ техъ варантенъ кредитъ, понеже безъ тия условия
една крупна търговия, чрезъ предизвикването
на ГОЛЕМИ разноски, ще среща големи спънки.
Стоките ще поскъпватъ въ вреда на местната
консомация и ще се улеснява конкуренцията
на съседни чужди пристанища.
Тия положения най-нагледно се подтвърдяватъ отъ историята На влагалищното дело въ
Англия и Франция. Големата вносна и износна
търговия на Англия, концентрирана въ Лон
донъ и други некои пристанища и вътрешни
градове, е съставлявала благоприятна почва
за развитието на влагалищното дело. Необходимостьта отъ влагалищата е била много сил
на и такива съ били строени безъ намесата
и поощрението на държавата чрезъ закони
и д р , непринудено, по частната инициатива
на търговците. Същите благоприятни условия
съ създали силно развитото влагалищно дело
въ Белгия, Холандия, Съед. Щати на Америка ;
по същите причини и въ Франция, въпрЬки
усилията на държавата, влагалищното дело се
е развило и придобило известно значение са
мо въ ония градове, въ които е централизи
рана крупна търговия.
Тенденции въ развитието на влага
лищното д%по.

На международния пазаръ господствува
силна конкуренция между индустриите въ от
делните държави. Конкуренцията се засилва
още повече съ развитието и засилването на
индустрията както въ напредналите, така и въ
останалите страни на Европа и другите части
на света и тя принуждава участвующите въ
Усилията на държавата да премахне съ по нея фабриканти и търговци да се стремятъ
сочените средства кризата въ лозарството въ чрезъ всевъзможни начини и средства да поГърция не съ се увенчали съ успехъ. Коринт евтиняватъ произведенията си. Едно отъ сред
ската банка е фалирала и не съществува вече. ствата да се постигне това е да се избегнатъ
До къде е достигнало целото това дело въ посредничествата въ търговията, които въ гопоследните години, за съжаление, по липса лема степень поскъпватъ стоките, като се
на достоверни сведения, не можемъ да знаемъ. гледа да се направи пътьтъ отъ производи
Но тоя примеръ въ Гърция е твърде поучи теля до консоматора по възможность по-късъ.
теленъ, особено за България. На подходящето Това стремление господствува вследствие кон
место въ следващите страници ще бъде по куренцията въ международната търговия и то
сочена поуката за насъ.
оказва големо влияние и върху развитието
на влагалищното дело.
Общи изводи.
Въ Англия констатирахме, какъ силното
Следъ като описахме накратко влагалищ развитие на влагалищното дъло и варантния
ното дЬло и варантното право въ Англия, Фран кредитъ е резултатъ естественъ на големата
ция и Гърция, остава ни, възъ основа на из морска вносна и износна търговия. Последна
ложеното, да направимъ необходимите изводи та въ значителна часть е била посредническа
и посочимъ поуките, които ни даватъ тия (транзитна), т. е. стоките, които съ се стовар
страни. Те се касаятъ до следните въпроси: вали и складирали въ английските пристанища
не съ били предназначени да се консомиратъ
въ самата Англия, а съ се преизнасяли отъ
Условия за развитието на влагалищ
после въ континентална Европа •— Франция,
ното дъло.
Германия, Швейцария и пр. Политиката на
Требва да се приеме като установено, какво Англия е водила къмъ това. Но знае се, че
главната основа и предпоставка за създава отдавна вече останалите държави на Европа
нето, развитието и преуспеването на влага и Америка следватъ същата политика, като се
лищното дело съставлява големата въ коли стремятъ да се еманципиратъ въ търговско и
чествено отношение външна и вътрешна тър индустриално отношение отъ Англия и за тая
говия, която да бъде концентрирана въ из цель деятелно поощряватъ развитието на собвестни пристанищни и вътрешни пунктове въ I ствени национални флоти и морските съобще
известна страна. Ако търговията, концентри ния, на националната индустрия и търговия.
рана въ известни градове, е крупна по раз I Въ това направление всички почти държави
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въ Европа и некои въ другите части на сви
та напреднаха твърде много, некои отъ
които, като напр. Германия и Съединените
Щати на Северна Америка, настигнаха и даже
изпревариха Англия. Така, всички държави се
стремятъ да се освободятъ отъ посредничест
вото на Англия, въ което те значително еж
успели, поради което английските пристанища
вече се изобикалятъ и всека държава върши
своята вносна и износна търговия непосред
ствено съ собствена флота. Вследствие на това,
транзитната търговия на Англия почва да на
малява и даже значително вече е намаляла.
Тоя процесъ все повече се засилва, а това се
отразява вредно върху влагалищното дело,
което сравнително почва да отпада. По-дреб
ните влагалищни предприятия въ Англия ставатъ малодоходни, или работятъ на загуба, по
явява се конкуренция помежду имъ, която
клони да ги разори. Като едно средство за
избегване отъ лошите последствие на конку
ренцията се явява картелирането на отделни
те предприятия, фактъ, който се наблюдава
презъ последните десетилетия.
Тенденцията да се скъсява по възможность пътя отъ производителя до консоматора
въ Съедин. Щати на северна Америка оказва
влияние върху влагалищното дело въ друго
направление, именно преместване влагалищата
въ производствените центрове, като отпадатъ
ония въ износните пристанищни пунктове.
Възможность за това дава големото развитие
и усъвършенствуване на съобщителните морски
и железопътни съобщения и достигнатата въ
техъ голема точность. По-рано не е било въз
можно точното спазване на разписанията на
параходите, не е могло да се знае точно, кога
ще пристигне или тръгне единъ параходъ, ни
то пъкъ колко време ще се бави въ известно
пристанище. Тая несигурность е принуждавала
търговците и фабрикантите по отъ рано да
складирватъ стоките си въ пристанищните
пунктове, а това е съдействувало за публич
ните влагалища. Достигнатата, обаче, напоследъкъ голема точность на съобщенията дава
възможность на фабрикантите и търговците
изъ вътрешностьта на страната да избегватъ
складирането въ пристанищата, а така също
да избегватъ и причиняваните отъ това скла
диране разноски, понеже те изпращатъ сто
ките си по железниците съ разчетъ да пристигнатъ въ пристанището тъкмо преди или въ
време на пристигането на параходите, и така
те, безъ бавяне, се пренасятъ отъ вагоните
направо въ параходите. Крайния резултатъ отъ
това за влагалищата е, че техната работа поч
ва да намалява, да отпада, като същевре
менно се откриватъ други въ вътрешностьта на
страната, въ производителните местности, где
то складирането е много по-лесно и по-ефтино.
Кредитиране на стокигЬ.
Кредитирането на способните за склади
ране стоки става, както съ помощьта на варантите, така също и безъ такива. Въ некои
страни, именно въ Англия, Холандия, Франция,
Белгия, Австрия, Русия, Дания, а особено Аме
рика, складираните въ публичните влагалища
стоки се кредитиратъ, като съ специаленъ до-
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говоръ се прехвърлятъ на името на кредито
ра (на банката), безъ да се издава варантъ,
годенъ да се пусне въ обръщение. Тоя начинъ
най-много се практикува въ Америка, защото
той твърде много улеснява доставянето на сто
ката по части и защото е посигуренъ за банките.
Кредитирането на стоките посрЬдствомъ
варантите става тамъ, гдето варантите се тре
тирал. като борсови ценни книги, именно въ
Лондонъ, Брядфордъ, Хулъ, Амстердамъ, Ротердамъ, Глазговъ и на американските борси.
Това означава, че кредитиране на варантите
стана тамъ,гдето те съ прЬдмегъ на борсова
търговия. Въ всички градове, гдето варантътъ
не се е издигналъ да стане борсова ценна
книга, кредитирането на складираните въ пуб
личните влагалища стоки става по другъ на
чинъ. Такъвъ примЬръ имаме въ Ливерпулъ,
гдето на борсата не третирал, варанти и та
кива тамъ никакъ не съ известни, но при все
това стоките се кредитиратъ въ големи раз
мери. Заключението отъ това е, че за кредити
рането на стоките повече необходими съ пуб
личните влагалища, по-малко варантите, безъ
които може да се мине.
Кредитиратъ се обикновено следните стоки:
железо и разни руди, храни, захарь, кафе,
американско месо и произведенията отъ него,
складираните въ охладителните магазин стоки,
памукъ, вълна, оризъ, спиртъ и други бързопродаваеми маесови артикули. Въ Франция и
Италия се кредитиратъ и произведенията на
копринената индустрия. Новото законодател
ство по земледълския варантъ въ Франция
приема като способни за кредитиране всички
земледелчески произведения, по който начинъ
се въвежда ипотеката на движими имоти (Mo
bil.аг hypothek).
При кредитирането на стоките почти нъ
всички държави се приема, че за дългътъ от
говаря не само стоката, но и лицето, длъжникътъ. По тая причина много банки, особено
въ Америка, изисквал, и сиецинленъ догоиоръ
за залагане на стоката или пъкъ полица. Въ
Италия се изисквал, и двата тия документа.
Най-големо значение е придобило креди
тирането на стоките въ Холандия, Англия,
също и въ Франция и Съедин.-Щати на сев.
Америка. Това показва, че варантния кредитъ се
развива паралелно съ развитието на солидната
търговия, каквато е тая въ посочените страни.
Влияние вър,ху цените и кризите.
Едно неблагоприятно (понизително) влияние
върху цените, вследствие складирането на сто
ките въ публичните влагалища, никъде не е
констатирано. Също и каквото и да било поо
щрение на борсовите спекулации не е заб1>лезвано. Напротивъ, публичните влагалища и
кредитирането на стоките даватъ възможностъ
да се осигури известна стабилность въ цЬните, къй като по тоя начинъ се избегватъ го
лемите колебания въ предложението и тър
сенето. Въ Америка те даже биватъ използвани
отъ търговците за повишаване цените на не
кои сезонни артикули, напримеръ яйцата, които
се задържатъ презъ врЬме на низките цени
и се пущатъ въ продажба презъ зимния сезонъ,
когато се явяватъ на пазаря пресни яйца въ
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ограничено количество. Благотворно влияние
оказватъ публичните влагалища и варантния
кредитъ при стопански кризи. Вместо да продаватъ стоките си на низки цъни, за да посрещнатъ задълженията си, търговците използватъ кредита срещу варантигв. Така, пред
ложението на стоки се възпира и кризите минаватъ по-лесно, не ставатъ много остри. Осо
бено полезни съ влагалищата и варантния
кредитъ за земледелците, които добиватъ възможность да дочакатъ по-благоприятни цени.
Подаване на СТОКИГБ.
Използването на варантътъ за доставяне и
предаване на стоките, т. е. за реализиране на
сделките, въ разните страни става по различни
начини. Въ това отношение се различаватъ
два типа вар.анти: холандско-английски и американо-шотландски. Първиятъ типъ, като представитель на заместваеми стоки, т. е. не на
ония стоки, които действително съ били вне
сени и за които е издаденъ варантътъ, а въ
обще на стоки отъ същото количество и ка
чество, самъ е представляемъ (selbst vertretbar
ist), когато вториятъ винаги гласи за една точно
определена стока, индивидуално описана. Също
и издаваните въ Англия, Холандия, Франция,
Италия, Австро-Унгария и др. европейски дър
жави, съ изключение на Русия, варанти за
храни представляватъ винаги едно отделно
определено количество храни. Първия типъ
варанти подхождатъ много за борсова търго
вия, тъй като те се приспособяватъ къмъ ти
повете храни, които се третиратъ на борсите.
Отъ тоя типъ само шотландския варантъ се е
развилъ до курсова ценна книга, когато всич
ки останали варанти се използватъ изключи
телно за доставяне на стоките, т. е. за реали
зиране на сделките.
Погрешно ще бъде, обаче, ако отъ това
се извади заключението, че тамъ, гдето се
използува и циркулира представляемия (първия
типъ) варантъ, целата търговия се извършва
чрЪзъ него. Въ действителность това не е тъй,
понеже даже въ Съед.-Щати на Америка найдобрите качества храни се държатъ отделно
и понеже течното описание представлява го
леми мъчнотии, то при търгуването съ техъ
пробите винаги се явяватъ необходими. На
много други места, като въ Лондонъ, Амстердамъ и Ротердамъ, варантите се придружаватъ отъ проби, понеже е мъчно най-различ
ните качества, произходящи отъ разни страни,
да се смесватъ и сведатъ до единъ определенъ типъ и да се запази тЪхната идентичность и самостоятелность. Тия проби, както
се каза, въ Лондонъ се съхраняватъ въ спе
циални пробни къщи, находящи се въ Citi.
Изобщо вземено, вижда се, че при вносните
стоки варантътъ не може да замести стоката
и пробата е необходима; това става само при
ограничено число артикули, като жито, памукъ,
железо и то само на пазарите въ производи
телните страни само за обикновените срвдни
качества.
Едноварантна и двуварантна системи.
И двете системи се практикуватъ. Едноварантната система въ Англия, Холандия, С-
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Шати на Америка, двуварантната — на първо
место въ Франция, Италия и др. нЬкои страни.
Теоритически двуварантната система превъзходствува едноварантната и то единствено за
това, защото тя позволява да се използватъ
стоките за сключването съ техъ на две опе
рации : кредитна и продажна. На практика,
обаче, и едноварантната система дава възможность за извършване на същите операции. Спо
ровете въ литературата върху въпросътъ, коя
отъ двете системи е за предпочитане, съ
доста големи, обаче практическото разреше
ние на въпросътъ требва да се търси въ жи
вота. Послъдния показва, че и двете системи
позволяватъ да се използва вложената въ едно
публично влагалище стока за кредитиране и
за продаване. Съществуването на тия две си
стеми се обяснява само отъ техното истори
ческо произхождение. Едноварантната система
е произлезла въ Англия, гдето търговията
мощно се е развивала и при влагането на сто
ките необходимо е било само да се издаде документъ (варантъ) за собственость, за да може
лесно да се продаде. Съображенията за до
биване кредитъ тукъ съвсемъ не съ били ме
родавни. Когато е ставало нужда да се по
иска кредитъ серщу вложените стоки, тогава
се е намерилъ изходъ въ това, че се е съз
дала теглилната бележка, или пъкъ стоката
направо се е прехвърляла на името на кре
дитора. Двуварантната, система напротивъ,
длъжи произхождението си изключително на
намерението да се създаде средство, преди всич
ко за кредитиране на стоката, която е била
първата и главната нужда, която е требвало
да се задоволи. Продаването на стоката е
стояло на вторъ планъ, когато въ Англия про
даването е било главната цель, а кредитира
нето второстепенна Въ всеки случай, подърж
ниците на двуварантната система привеждатъ
като аргументъ въ своя полза съществуването
въ Англия на теглилната бележка.и считатъ,
че произхождението на двуварантната система
требва също така да се търси въ Англия. Тоя
аргументъ има известно значение.
Публичните влагалища частни прЪдприятия.
Въ всички почти страни публичните вла
галища се строятъ и управляватъ отъ частни
лица и компании. Те съ частни капиталисти
чески предприятия. Нигде, съ малки изключиния, държавата не се е заела съ тая работа, а е
била предоставена напълно на частната ини
циатива. Едно изключение въ това направле
ние срещаме само въ Русия и Ромъния, гдЬто
големо число публични влагалища за зърнени
храни съ държавна собственость и подъ дър
жавно управление.
За нашите условия твърде важенъ е въ
просътъ: кой требва да построи публичните
влагалища, ако такива требва да има? Част
ната инициатива у насъ не се е проявила, отъ
друга страна, такива важни обществени пред
приятия у насъ обикновено се предоставятъ
на държавата. Съ този въпросъ ще се занимаемъ въ следната статия, която ще обхване
въпроса за публичните влагалища и стоковия
кредитъ при. нашите условия.
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Загубата отъ дтбтски елементъ прЪзъ вртзме
на войната,
Какви жертви дадохме въ последната турско-българска и съюзническа войни, и какво
е техното значение за нашия политически и
социално-економически животъ, ние и до день
днешенъ не знаемъ точно. Ала гЬ съ видими.
Най-големи и най-чувствителни въ тоя моментъ
съ материалните жертви; те увеличиха до неимоверность държавните дългове — отъ 600
мил. кръгло на 1,500 милиона минимумъ, —и
заедно съ тЪхъ и всичките естествени и неиз
бежни техни аксесуари — тяжестьта на всич
ките родове данъци. Тая тяжесть на непоно
сими данъци още не се чувствува, благодаре
ние на мораториумите, а още повече поради
общоевропейската война, която съ своите гран
диозни размери и злочестия за цъла Европа,
като че ли обезценява злочестията отъ нашите
злополучни по резултата си войни. Въ безбреж
ното море на общоевропейското нещастие, ний
не можемъ да почувствуваме нашето собствено
въ пълния му обемъ. Ний не знаемъ дори и точ
ното количество на човешките жертви, които
дадохме въ тия войни — жертви, тъй ценни
за нацията, а по некога и за цЬлото человечество: не редко въ числото на тия десетки
и стотици хиляди най-цветущи и жизнеспособ
ни хора загиватъ, може би, и гении, така цен
ни за целото человечество.
Ала не съ само огромните жертви на вой
ната, що се изчисляватъ съ увеличението на
държавните дългове, които за дълги години
легатъ като непоносимо бреме върху плещи
те на данъкоплатеца и обезсилватъ за дълги
периоди економическата мощь на народите.
Не с ъ само и човешките жертви, взети по
бойните полета и изъ болниците отъ ненасит
ния и кръвожаденъ Марсъ. Освенъ тези два
вида загуби, съ които обикновено официално
се изчисляватъ загубите отъ войната, има и
друга, не по-малка значителна по своето влия
ние върху понататъшното развитие на нация
та. Нека си припомнимъ само, че целото мъж
ко население, ангажирано въ вихъра на воен
ното пожарище на бойното поле, за дълго вре
ме б е отдалечено отъ своите челяди, и не само
нищо не произвеждаше за обогатяването на
страната, не само изяждаше и изтребяваше го
товите запаси отъ средства и хора, но пре
стана да функционира и въ качество на производитель въ дЬлото на развитието на нация
та. Лишени отъ своя мъжки производитель,
заетъ въ войната, лишени отъ него дори ко
гато се завръща къмъ своето огнище живъ,
но омаломощенъ и осакатенъ въ окопигЬ и
стихиите, жените спиратъ за йзвестенъ пернодъ да раждатъ съвсемъ, а други раждатъ хи
лаво и болезнено поколение, или — уви, не
малко, може-би престъпници. Повтаряме, наредъ съ двата вида загуби, изброени по-горе,
ний имаме и още една, тъй важна за разви
тието и обогатяването на нацията и държа
вата : Спирането ръста на народонаселението

пр/ьзъ всичкото вр/ьме на трачнето на вой
ната. За тази загуба ни е думата въ настоя
щата статия.
Обявената на 17 септемпрнй 1912 година
обща мобилизация прибра подъ знамената всич
кото цввтуще и зрт.ло население отъ мъжки
полъ и го откара изъ бойните гюлета. Въ една
малка страна, каквато е нашата, гдЬто всЬки
е войникъ, гдето войската, — това е иЬлия
български народъ, способенъ да носи оръжие
и издържа трудностите на похода, — тоя фактъ,
мобилизацията, — не може да не упражни найинтензивно своето влияние както въ всичките
отрасли на социалния и економически животъ
на страната, така и въ делото на размножа
ването на нацията — върху количеството и
темпа на ражданията. Но какъ и въ какво
именно направление съ упражнили своето вли
яние мобилизацията и войната върху нараст
ването на народонаселението?
Това ний можемъ да проследимъ отъ све
денията, които черпимъ отъ месечната стати
стика за движението на народонаселението,
отъ данните за ражданията презъ 1913. и 1914.
г. ') въ 24 отъ нашите по-големи градове, кои
то данни прилагаме тукъ въ следната таблица.
Тая таблица ни дава едно релефно изобра
жение на темпа, съ който съ вървели ражда
нията отъ 1 януари 1913. г. до края на 1914.
год. Ако продължимь мислено реда на циф
рите за всеки градъ за двЬтЬ години въ една
линия, то ще заб1»л1>жимь, че прЬзъ първите
4 месеца на 1913. година ражданията вървил.
равномЬрно, съ малки колебания, естествени
за всека нормална година. Обаче, отъ мЬсецъ май, па даже още и презъ априлъ с г.
— требва да се предполага отъ втората по
ловина на месеца, — се почва едно чувстви
телно намаление, което върви съ уенленъ
темпъ до месецъ августъ в к л ю ч и т е л н о .
Отъ септемврий с. г. числото на ражданията
почва постепенно да се увеличава и върви
crescendo до м. априлъ 1914. г., отъ която да
та съ единъ усиленъ темпъ, по една стръмна
линия, се изкачва до своя максимумъ презъ
следующия месецъ май, отъ гдето почва да
спада и върви diminuendo до края на годината,
като спада подъ цифрата на ражданията за
първите 4 месеца на 1913. година още прЬзъ
месецъ ноемврий 1914. год. Графически ние
бихме могли да изобразимъ колебанията на
ражданията прЬзъ тези двЬ години въ видъ
на вълна, която почва да спада отъ априлъ
1913. год., най-големата й вдълбнатина достига
презъ августъ с. г., отъ тази дата вълната
почва да се изкачва, като наближава нормал
ната линия презъ априлъ 1914. г. и се издига
стръмно презъ следния месецъ май, когато
достига своя върхъ, своята кулминационна
!) Гл. „Месечни Стят. Известия на Глав. Дирекция на
Статистиката". № 4, януари!. 1915. год.

Р А
Яну арии Февруар

кн. if—18.

ЕКОНОМиЧЕСкЙ ПРЪГЛЕДЪ

Стр. 288.

ж д

А н И Я

Юний Ю л и й Августъ Септем Октом. Ноемв. Декемв. Всич. Всич.
Насе
за
за
Градове ление
1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914 1913 1914
191319Н
19131914
19131914
1914
1913 1914
1913 1914 1913
Бургазъ 14897 52 70 45 54
Варна
41419 122 108 129 93
Вндинъ
16450 52 32 53 31
Враца
15230 51 26 55 20
Дупница 11601 51 21 40 19
Казанл. 10568 14 18 20 17
Кюстенд 13748 37 26 40 20
Ломъ
11081 41 27 36 28
Пазардж. 18098 59 60 59 42
Пловдивъ 47981 180 107 151 93
София
102812 248 233 309 244
Станим. 12969 67 33 48 23
Ст.-Заг. 22003 67 50 67 33
Плевенъ 23049 59 38 81 42
Разградъ 13975 41 38 43 35
Русе
36255 97 61 77 66
Самоковъ 10440 32 22 34 24
Свшцовъ 13101 32 20 43 26
Сливенъ 25142 82 47 67 46
Търново 12649 25 11 34 29
Хасково 15067 4Ь 37 36 15
Чнрпаиъ 11675 37 24 34 12
Ш у м е н ъ 22225 53 42 45 46
15956 42 40 65 ЗЬ
Ямболъ

Мартъ

48 54

Априлъ

47

103 107 108
53 28 5S

37
41
23
38
41
59

24 35
28 37
16 18
25 36
14 18
32 44
139101 132
311 217 295
47 29 40
51 34 43
83 42 62
49 23 54
87| 75 92
231 21 24
30 24 29
76! 44 59
33 16 23
54 21 37
49 15 31
50| 36 45
52 38

49

Май

51
84
29
34
22
25
30
30
48
120
241
29
60
51
45
75
21
18
55
22
25
30
34

39
104
27
31
32
22
41
19
29
121
238
35

37

42

46
64
43
80

28
31
63
18
27
31
43

54 30 62 17
126 8б! 98 54
54 32 45 23
54 27 58 11
64 19 45 15
35 10 32 4
53 23 39 17
49 20 44 17
71 40 90 21
194 93 146 65
367 169 343 115
78 24 53 16
73 31 65 28
86 46 86 24
40 32 53 22
103 68 111 42
58 19 42 10
33 16 34 11
103 40 81 24
25 12 28 10
60 28 36 21
60 20 38 11
67 44 72 26
71 31 53 16

65 18

23

35 41

35 34

49 34

112 55
57 15
57 19
55 15
32 7
51 16
81 4
71 23
172 60
275 125
46 17
77 29
92 21
57 32
103 38
32 18
33 8
87 22
30 5
49 12
44 5
51 24

59
108
59
53
36
33
36
41
74
172
283
52
82
98
49
96
32
32
89
30
40
37
54
77 28 61

66
19
38
5
5
13
9
26
62
84
17
21
32
23
44
12
18
27
7
21
12
37
14

97 50
46 15
45 19
41 13
22 9
34 9
46 14
75 28
163 67
303 112
38 18
52 31
81 24
53 35
92 43
37 10
31 11
80 21
27 9
46 41
45 8
59 30

102 53
56 18
59 10
43 9
27 10
43 13
44 11
69 21
172 54
329 122
58 15
72 27
74 15
53 21
85 36
26 12
42 15
96 25
29 9
50 11
40 10
62 21

92 55
38 22
44 13
34 12
38 8
29 12
30 11
58 29
156 48
275 122
33 5
72 30
59 28
34 19
9? 47
30 15
25 20
77 24
22 8
46 18
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точка, следъ което спада къмъ ноемврий до
нормалната линия и продължава съ същото
отпадане до края на 1914. година.
Като издирваме причините на това явле
ние, очевидно е, че ний не можемъ да не ги
свързваме съ мобилизацията и войната. И дей
ствително, чувствителното спадане на цифрата
на ражданията съвпада съ 8-я и 9-я месеци
следъ мобилизацията, — нещо, което естест
вено би требвало да се случи по простата
причина, че мъжкото население въ по-големото си количество се намира на бойното по
ле, далечъ отъ своите челяди. Отъ друга стра
на, бързото увеличение на ражданията съвпада
съ 9-я и 10-я месецъ следъ демобилизацията,
което също е лесно обяснимо съ обратната
страна на същата причина.
Но да-ли тези причини съ произвеждали
наведнажъ едно и също действие, и не съ ли се
проявявали въ различните центрове различно?
Въ това отношение ний се натъкваме на
едно значително различие между големите и
малки центрове. До като въ първата спаданията и възкачванията съ по-постепенни, тия
колебания въ малките съ много по-чувстви
телни и спонтанни. Това лесно може да се
обясни съ специфичните условия, при които
съ се намирали едните и другите. Големите
центрове, отъ една страна, даватъ много по-малъкъ процентъ въ войската, а, отъ друга, вой
ната не ги обезлюдва до толкова отъ къмъ
мъжко население, както това става въ мал
ките градове и селата, защото въ техъ — го
лемите центрове—остава и големъ щатъ чи
новници—било граждански, било военни, па и
цели войскови части отъ местното население.
Освеиъ това, въ големите градове има не малъкъ брой чужди поданици, които не даватъ отъ
себе си нищо въ войската. Когато пъкъ мал
ките градове, — което е още по-характерно за
селата и което ни дава възможность, при
липса на данни за ражданията въ тия послед
ните, да си създадемъ едно пълно и ясно

представление, какъ е вървело то тамъ презъ
тия две години, — съ дали сравнително много
по-големъ процентъ въ войската, а щата на
чиновниците въ техъ е много ограниченъ. Тамъ
съ останали главно непълнолетните и стар
ците. Но нека вземемъ за по-голема илюстра
ция на горнето, за сравнение София и Дупница.
Въ София отъ 295 раждания презъ м-цъ
априлъ 1913 година, тая цифра спада на 238
презъ май, на 169 презъ юний, а презъ ав
густъ — до 84 раждания или 32% отъ среднята цифра за първите 4 месеци на същата
година.
Въ Дупница, отъ 37 раждания презъ м-цъ
априлъ 1913 година, това число спада до 32
пръзъ май, 19 презъ августъ и спада до циф
рата 5 раждания презъ м-цъ септемврий с. г.,
или до 12-5% въ сравнение съ тая, средня за
първите 4 месеца с. г. за същия градъ.
Приблизително подобно съотношение меж
ду големия и малъкъ градъ се получава и
при увеличението на ражданията:
Въ София увеличението на ражданията се
почва презъ априлъ 1914 година, която дата
съвпада, повтаряме, съ 9-я и 10-я месецъ следъ
демобилизацията. То достига своя максимумъ
презъ следующия месецъ май с. г., а именно:
за Априлъ —241 (отъ 217 за мартъ) и 367 —
презъ май, което се равнява на 150% въ сра
внение съ същия месецъ м. г.
Въ Дупница, гдето увеличението на раж
данията почва пакъ презъ същия месецъ, отъ
22 презъ априлъ 1914 г., цифрата на ражда
нията презъ май с. г. се качва на 64 или 200%
въ сравнение съ тая за същия месецъ м. 1913 г.
Изследването на тези колебания на циф
рите за ражданията презъ двегЬ години, съв
падането на увеличенията и намаленията на
тези цифри, съ естествени за ражданията отда
лечени периоди отъ демобилизацията и моби
лизацията, ни довеждатъ до убеждението, че
те съ въ тЬсна свръзка съ войната, и че, как
то мобилизацията, така и демобилизацията, се
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явяватъ като основни фактори за увеличение
то или намалението на тези цифри. Съ други
думи, ние дойдохме до заключението, че вой
ната е играла важна роля и е упражнила големо влияние върху естественото нарастване
на населението. Но какво е равнодействующата на тези два фактора — мобилизацията и
демобилизацията, — съ каква величина можемъ
да изразимъ ефекта на техното влияние? —
Въпроса би се решилъ само по себе си мно
го лесно, ако можахме да имаме данни за раж
данията презъ двЬте въпросни години. За жалость, обаче, такива има само за изброените
24 града. Поради това, ние сме принудени да
правимъ нашите изчисления възъ основа на
тия данни, за да получимъ едни поне приблизителли цифри по тоя въпросъ за цела Бъл
гария.
За тази ЦБЛЬ нека си послужимъ съ некои
данни за миналите години, като помагало при
изчисленията.
Средния процентъ на ражданията за гра
довете, при нормални условия за периода 1904
до 1907 г.*) е 3 27%, а за селата — 4-63%. Ако
сметнемъ върху този процентъ, като нормаленъ, колко раждания би требвало да има презъ
1913 и 1914 г. въ цитираните въ таблицата 24
града, то ще получимъ, че при нормални усло
вия тамъ би требвало да се родятъ 17,605 деца
презъ 1913 г. и толкова за 1914. Но, наистина,
тъй ли е въ действителность? — Таблицата ни
казва, че презъ 1913 г. е имало само 12,275,
или съ 5,330 въ по-малко, което съставлява
1% отъ целото население въ тия градове. А
ако сметнемъ върху целото градско населе
ние на царството, което за 1910 г. бе 829,522
души, то ще има единъ недостигъ отъ 8,295
деца за градското население.
За да изчислимъ загубата въ раждания за
селата, за които, повтаряме, немаме още све
дения, ний требва да приемемъ, че и тамъ то
се е намалило въ същата пропорция. Или, съ
други думи, ако въ градовете, при нормаленъ
процентъ 3 27%, недостига е 1%, то въ селата,
гдето нормално на 100 души се падатъ 4 63
раждания, този недостигъ ще се равнява на
1-41% отъ целото селско население, или, смет
нато върху 3,507,991 — общата
цифра за сел
ското население презъ 1910 г.1) — ще получимъ
49,462 раждания въ по-малко. Обаче, ний сме
уверени, че въ действителность цифрата на
тази загуба е много по-голема, и то по след
ните съображения: когато по-горе сравня
вахме колебанията на цифрите за ражданията
въ големите и малки центрове, ний видехме,
че докато въ София тази цифра спада до 32%
отъ нормата, въ Дупница тя спада до 12-5%
отъ същата норма. А като се има предъ видъ,
че малките градове, които по своя битъ и
култура съ много по-близо до селата, откол
кото до големия градъ, — то очевидно е, че
при спадането цифрата на ражданията въ се
лата това число требва да надмине онова на
спадането въ Дупница, т. е. требва да бжде |
подъ 12-5% отъ нормата. Отъ друга пъкъ ;
страна, самата норма, отъ която се отдалеча- |
*) Гл. Ст. Годишяикъ за 1910 г. стр. 138.
*) Сведенията за народонасел. за 1910 г. получихме
отъ Дир. на статистиката.
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ватъ цифритЬ на ражданията, и подъ която
спадатъ 8—9 месеца слЬдъ демобилизацията
и което, както по-rope констатирахме, трае
ц^ла година почти — отъ м. май 1913 г. до
априлъ 1914 г.—самата тая норма за селското
население е много по-голЬма, отколкото за
градското: до като въ селата на 100 жители
се падатъ 4-63 новородени дЬца, за градското
— само 3-27 на 100. Явно е, следователно, че
въ селата, гдЪто, отъ една страна, самото на
маление на ражданията е много по-голЬмо, а
отъ друга — нормата, отъ която сгава това
спадане, е също ио-голЬма, отколкото въ гра
довете, — тази загуба ще бъде много по-голема, отколкото въ последните Но въпреки
това, ний пресметаме върху намаление го съ
141% и се спираме на цифрата 49,462 родени
въ по-малко за селата. Насъ ни спира тъй тъж
ната перспектива, че, може-би, половината
отъ едно ново поколение, което е основния
залогъ за . развитието и обогатяването на на
цията, е загинала преди да се зароди и безъ
да влее своята животворна струя въ живота
на страната, безъ да прибави своя жизнеиъ
импулсъ къмъ тоя на нацията.
Прочее, като прибавимъ къмъ 49,462 ро
дени въ по-малко деца и цифрата на тия за
градското население, ще получимъ една загуба
за целото царство кръгло отъ 58,000 ражда
ния, която цифра, повтаряме, е само минимума
на тази загуба.
Годината 1914 бе по-благополучна въ това
отношение. Презъ нея година има 17,983 но
вородени, — цифра, която надминава нормата
съ 380 раждания за цитираните 24 града. Но,
наистина ли това благополучие е достатъч
но, за да компенсира загубите и поправи
злото? Ний мислимъ, че не, и че самото това
благополучие, — бързото увеличение на раж
данията, е само по себс-сн едно зло. То е
едно зло: 1) защото този факгь ami, no
себе си е аномаленъ и, следователно, го
вори за известни пертурбации въ нашия социаленъ животъ, и 2) — защото ражданията
презъ м. май т- г., слЬдъ като достигнаха
своята кулминационна точка, — почнаха да намаляватъ; вълната почна да спада, и тя ще
спре само, следъ като достигне най-големата
си вдълбнатина. И действително, слЬдъ като
достига своя максимумъ—1908 раждания за
май 1914. г., тази цифра спада постепенно:
юний — 1754, юлий —1606. августъ—1506,
септемврий —1619, ноемврий —1457, декемврий 1307 раждания. Края на 1914 г. и началото
на 1915 г. ни заварватъ съ намаление и съ
тенденция къмъ намаление. До къде ще стиг
не то и где ще спре,— това ще ни каже бъдащата статистика. Но че това намаление, ко
ето ни води до бъдащъ минусъ въ ръста па
населението, е естествено, и че неговите при
чини се криятъ въ бързото и неравномерно
увеличение презъ 1914 г. и, следователно,
косвено пакъ въ нашите нещастни войни,
можемъ да си обяснимъ съ естествените за
кони за ражданията. При нормални условия
те се редуватъ, обаче, при условията, настъпали у насъ следъ демобилизацията, това имен
но редуване и разпределение на ражданията
е нарушено въ голема степень, поради което
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бързото имъ увеличение презъ 1914. год. ще
повлече подиръ себе си, като неизбежно и
естествено последствие, едно намаление и го
леми колебания за следующите години.
Но съ това не се изчерпватъ условията,
които ще спиратъ ръста на населението. Вой
ната, а особено нещастната, влече слъдъ себе
си цель сонмъ отъ неблагоприятни условия,
които се отразяватъ твърде зле върху разви
тието на нацията въ всеко отношение. Увели
чението на държавните дългове пада въ видъ
на тежки данъци върху населението, самата вой
на го изтощава материално, съсипва неговото
стопанство, влошава неговото благосъстояние.
Като венецъ на всичко това, за допълнение на
тия неблагоприятни условия — ний имаме днесъ
още и една общоевропейска война, която во
ди съ себе си спирането на целия економически животъ и неимоверно, непреодолимо
поскъпване на живота. Всичко това съ усло
вия, които се отразяватъ и ще се отразяватъ
твърде зле върху численото развитие на на
цията и ще спратъ нейния прогресъ въ много
отношения, поне за неколко години. Защото
историята и социологията ни учатъ, че ръста
на населението върви неуклонно и успоредно
съ неговото благосъстояние, и следователно
спира, щомъ бъде нарушено последното. Тък
мо такъвъ моментъ преживеваме ние днесъ.
Но нека завършимъ. Казахме, че загубата
отъ деца, поради войната, е 58,000 минимално.
Къмъ тая цифра, значи, требва да се прибавятъ и такива за неизбежни бъдащи намале
ния въ процеса на ражданията поради това,
че презъ 1914 г. те достигнаха вече своя максимумъ, също и поради г.астъпалите лоши економически условия. Но съ това изчерпва ли
се целата тая загуба, и н Ьма ли други ? За жалость да, още повече, когато тия загуби не съ
отъ количественото свойство на бъдащите но
во р о д е н и , предназначени да подновятъ и
опреснятъ нацията следъ войната, а — уви
— отъ качествено свойство. Колкото и да е
големъ запаса на жизнена енергия у българ-
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ския народъ, поради това, че той се намира
още въ своя земледелчески стадий, — той все
пакъ не може да избегне неотразимото влия
ния на Дарвинова законъ—принципа на по
ловия подборъ. А тоя принципъ въ значи
телна степень е нарушенъ днесъ. Нека за това
си припомнимъ само психическото и физиче
ското състояние на завърналите се отъ бой
ните полета бащи и съпрузи, прекарали почти
година всевъзможни ужаси и стихии, безъ уве
реност^ за утрешния день, съ мисъль и без
покойства за дома си, за челядьта си, за сто
панството си, и при тъй неблагоприятни хигиенически условия, и явили се въ качество
на производители на нацията. Всичко това е
оставило дълбоки следи въ техъ и ще се от
рази върху потомството особено въ първия
моментъ следъ войната. Друга голема часть
отъ същите бащи и съпрузи се завърнаха отъ
войната било осакатени физически и духовно,
било съ зародиши на разни болки и недъзи.
Ако прибавимъ къмъ туй и големия брой, за
жалость, неизвестенъ още точно, на загина
лото изъ окопи и болници най-здраво и цве
тущо население, което би създало най-жизне
способно и даровито потомство, — тогава само
можемъ да си създадемъ едно по-пълно пред
ставление за настоящите и бъдащите загуби
отъ войната — загуби както въ количествено,
тъй и въ качествено отношение въ развитието
и ръста на народа.
Но преди да завършимъ, ние не можемъ
да не си зададемъ въпроса: какво влияние ще
упражни липсата на тия 60,000 — и вероятно
много повече — деца върху бъдащето економическо и социално развитие на страната ? —
Тая липса ще има същото влияние, както лип
сата на неколко зъба въ назъбеното ко
лело на единъ механизъмъ: тя ще спира не
говото функциониране, ще произвежда чести
прескачания, търкания и сътресения. И всеко
изтракване на това колело винаги ще се от
разява болезнено върху целата економическа и
социална структура на народа и държавата.

Рашко Г. Каракашовъ.

И З Ъ МИТНИШКОТО ЗЯКОНОВТЗДСТВО.
ЗА М И Т Н И Ш К А Т А
Следъ влизането въ сила на сегашната
митнишка тарифа, споредъ изискванията на
сключените търговски договори съ чуждитв
държави, откри се едно бюро за митншикитгь
тарифи, контролата и информациитгь, при
отделението на митниците въ Финансовото ми
нистерство, което бюро е съ права, между дру
гото, да отчита окончателно митничарите само
по действията имъ по прилагането на тари
фата, като изтъква едновременно и другите
констатирани грешки, нарушения, нередовности и пр. и дава опътвания за прилагането
на тарифата, информации за тарифното обла
гане на стоките и други пояснения по съща
та служба.
Особени постановления за процедурата, ре
шенията и въобще за реда, по който ще ра-
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боти това бюро, не съ предвидени въ закона
и то действува по единъ свой вътрешенъ правилникъ, но като всеки митнишки органъ, на
мира законно основание за решенията си въ
чл. 147, 168 и 171 отъ закона за митниците,
а съществува по силата на чл. 169 bis отъ
същия законъ.
Всички намерени отъ тази контрола греш
ки, опущения, нарушения и пр., които не могатъ да се оправдаватъ предъ нея или предъ
министерството, се подвеждатъ подъ условията
на цитираните членове отъ закона за митни
ците, и недовзетите суми отъ неправилно тарифиране, погрешно изчисление или глоби за
неконстатирани нарушения въ митниците при
самото обмитване на стоките и др. се събиратъ екзекутивно отъ притежателите на сто-
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ките съ окончателни постановления, издадени
отъ респективните митници, възъ основа на
чл. 171/176 и 406 отъ същия законъ.
Отъ досегашната, обаче, практика забЪлвзваме, че при упражняване на тия права
отъ контролното бюро, както и отъ другото
съдебно бюро при отделението за митниците,
не се иматъ пръдвидъ всичките законни пра
ва на възражения, доказване противното и пр.
отъ страна на притежателите на стоките, по
които именно ще се ограничимъ, въ тази си
статия, да изложимъ основанията си за по
грешното гледище на митнишкото отделение,
като конкретизираме примерно и 1гЬкои случаи:
Контролата проверява мостра отъ читъбасма, щампосанъ памученъ платъ, приложена
къмъ декларацията на известенъ търговецъ и
намира, че тоя платъ неправилно е тарифиранъ по ст. 368-съ 75 л..% кл. и прави друго тарифиране по ст. 369 съ по-високо мито 100 л.
°/о кл., споредъ което начита за досъбиране
митата и общински налогъ върху разликата
отъ 75 до 100 лева. Следъ съобщението на
тоя начетъ отъ митницата, търговецътъ прави
възражения, че не е съгласенъ на тарифирането отъ контролата и настоява да се произ
несе експертиза; обаче, такава експертиза не
се допуска, а възраженията се разглеждатъ и
споровете се разрешаватъ само отъ контрол
ното бюро, безъ участието на търговски делегатъ, и то все отъ същите лица, които пър
воначално с ъ възприели начета по изложе
нието на надлежния контрольоръ.
Ако такова облагане би се случило още
при обмитването на самите стоки въ митни
ците, безспорно, търговеца щеше да си упраж
ни правата, съгласно чл. 150 отъ закона за
митниците и експертизата щеше да се състои
отъ лицата определени въ закона, между
които е и делегата на търговската камара съ
решающъ гласъ. Като се допусне, обаче, ек
спертиза следъ действията на контролата, то
гава требва да се внимава да не попаднатъ
въ комисията същите лица, които съ взимали
участие въ първото приемане отъ бюрото на
чета на контрольора, понеже те съ вече ан
гажирани съ своето мнение и требва, по об
щите правила, да бъдатъ отведени при ре
шаването на такива спорове. Споредъ чл. 150JL
отъ закона за митниците, двамата членове на
експертната комисия се назначаватъ предимно
отъ чиновниците въ контролното бюро и така
те участвуватъ и решаватъ, както при пър
вото приемане изложението на контрольора,
така и при разглеждане обясненията на отчет
ните чиновници, възраженията на търговеца
и пр , което нещо е недопустимо въ съдили
щата, когато се връщатъ дела на ново раз
глеждане и требва да се решаватъ обязателно при другъ съставъ, отъ други съдии, кои
то не с ъ взимали участие по-рано въ същи
т е дела.

Стр. 291.

къмъ ново тарифиране на стоките, контрола
та връща въпроса за облагането на първото
му положение (като да се прави облагане въ
самата митница) и едната страна като упраж
нява правата си по този начинъ, не може да
се отказва същото и на другата страна, in»
случая, търговеца, който ще плаща митата и
другитЬ берии по новото облагане. Законното
основание на топа разбиране е: оценителя
свършва npl-.глеждапето на стоките, тарифнра
ги редовно по декларацията и търговеца ос
тава доволенъ; слЬд'ь това, обаче, управле
нието на митницата нрави повторно преглеж
дане на същите стоки, съгласно чл. 1-1(3, из
менява тарифирането на нЬкои отъ тЬхъ И ги
облага съ по-високи мита. Както въ първия
случай, той има право да обжалва действията
на оценителя ирЬдъ управлението на митни
цата споредъ чл. 148, така и въ втория има
същото право спремо действията на самото
управление да ги обжалва предъ експертната
комисия, съгласно чл. 150 отъ закона за мит
ниците ; следователно, щомъ контролата като
виешъ митнишки органъ изменява първото неоспорено облагане съ мито на стоките и съ
това упражнява същите права на митницата
(чл. 147), логически следва, че законните пра
ва на търговеца и въ тоя момеитъ пакъ съществуватъ и требва да се допусне да ги уп
ражни, като обтъжи действията на контрол
ното бюро предъ експертната комисия на съ
щото основание, както това се допуска спре
мо действията на митницата. Контролата, въ
такива случаи, нищо друго не върши, освЬпъ
онова, което извършва и митницата, поради
което не може да се ползува безапелационно
съ други права, каквито и н1'.ма въ закона.
Нейното право на контрола и претарифирапе
на стоки се основава и на чл 147, въ който
се допуска това па финансовите инспектори и
на други делегирани лица оп> Министерството
на финансиитЬ, каквито требва да се счит.чтъ
и контрольорите; но и тукъ техните действия
не съ окончателни и споровете за тарифнра
ието подлежатъ пакъ на разрешение отъ ек
спертната комисия по заявлението на търгов
ците, макаръ и да съ действували инспектори
или други делегирани длъжностни лица.

Повторните прЬглеждания за облагането
на стоките по тарифата предизвикватъ въз
ражения не само отъ притежателите на сто
ките, но и отъ страна на самите чиновници
оценители, когато техните действия се изменяватъ съ облагане по-високо или по-низко
мито стоките, отъ колкото те съ ги обло
жили. Тези именно служебни спорове може да
ги разрешава контролното бюро окончателно,
безъ експертна комисия, и то ако не е после
двало несъгласие отъ страна на търговеца за
тарифирането при тия повторни прЬглежда
ния; и следъ решението, обаче, на служебния
споръ, правото на търговеца да заяви несъ
гласие върху облагането, ако то е изменено,
Щомъ правото на притежателя на стоките пакъ съществува и требва да се допусне ек
да изявява несъгласие при облагането е пред спертиза.
видено въ закона за митниците, требва да се
По-сложни съ споровете, когато контро
допусне да го упражнява винаги, когато се
прави облагане или тарифиране на внесени лата изменява тарифирането, безъ да има на
отъ него стоки, гдето и да е, когато и да е, ръка образците отъ стоките, а само по rbxотъ компетентните власти. Съ пристъпване i ното описание въ декларациите; тия спорове
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повече се заплитатъ, ако споредъ описанието
се установи, че има и нарушение неконстатирано отъ митницата. Ето и примеръ:
Търговецътъ обявява „памукъ суровъ вата
негумирана" : оценителя я описва „вата па
мучна гумирана," обаче поставя буква а на
ст. 356 отъ тарифата съ 20 л. % кл. мито,
колкото е за негумираната вата, а буква б
отъ същата статия е за гумирана, съ по-големо мито — 40 л. °/о кл. Отъ тукъ една раз
лика между обявеното и намереното качес
тво, както и въ митото по-малко съ 20 л., ко
ито съставляватъ нарушение и влекатъ нака
зание глоба въ единъ размеръ на укритото
мито, плюсъ доплащане разликата на така недоплатените мита и други берии. Контролата
прави своя начетъ въ тази смисъль и го пра
ща на надлежната митница за изпълнение.
Оценителя, следъ това, дава своите обясне
ния, че той е тарифиралъ въ сжщность негу
мирана памучна вата, правилно е поставилъ
статията на тарифата и процента на митото за
такава стока, но изпусналъ частицата „не,"
безъ която се чете за гумирана, по-скъпо об
лагаема, а по-низко обложена; прочее, това е
явна грешка, която се доказва и отъ заявле
нието на търговеца, отъ неговата оригинална
фактура, която е заверена отъ митницата при
обмитването на стоката и по нея се вижда,
че ватата и по качество, и по стойность, не е
била гумирана, но тия данни не се уважаватъ,
понеже въ другите документи и въ факту
рата не се показва изрично, че ватата е гу
мирана или не, а само е означено за качество
1гвкоя буква А или К, или пъкъ некое наи
менование, известно на купувачите и прода
вачите. По стойностьта въ фактурата не може
да се разсъждава за качеството на ватата, за
щото има често и негумирани вати, които
струватъ повече отъ гумираните. Настояването
на търговеца, че ще докаже същинското ка
чество на стоката си чрезъ вещи лица, които
ще могатъ на установятъ това по фактурата
и другите книжа, не се удовлетворява и въ
проса не се дава на експертната комисия, а се
решава окончателно отъ бюрото често отъ
същите лица, които и по-рано съ възприели
начета на контрольора по тоя споръ.
Най-новия случай сега е съ едни дъски,
които съ обявени отъ търговеца така: „дъс
ки чамови нерендосани, по-дебели отъ 1 см.",
а отъ оценителя съ показани „рендосани", но
поставилъ статията на тарифата и процента
на митото за нерендосани дъски — ст. 198-в
съ 2 л. % кл. мито, безъ да направи каква да
е бележка (чл. 411), че е намерилъ друго ка
чество дъски по-скъпо облагаеми по ст. 211
съ 15 л. % кл. — Това опущение не се е забелезало и отъ контролата въ митницата, до
като, най-сетне, се констатирва въ контролно
то бюро и се прави начетъ по горния редъ
за досъбиране на хиляди левове мита и глоби,
безъ да се уважаватъ обясненията на самия
оценитель, че той е изпусналъ частицата „не"
и че въ същность дъските съ били нерендо
сани, само резани, правилно съ тарифирани и
пр., което се вижда отъ самата фактура на
търговеца, заверена на време отъ митницата,
отъ стойностьта на дъските, отъ товарителни
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цата, манифеста и други книжа. Издадено е,
следъ това, окончателно постановление за до
събиране изчислените суми, съ право на ре
визия въ ревизионната комисия при Финан
совото министерство, съгласно чл. 18 отъ за
кона за приложението на общата митнишка тари
фа, която комисия верваме да констатира нару
шението на закона съ недопускане на експертиза
или вещи лица, по реда, както обясняваме тукъ,
и да върне делото, за да упражни търговеца
правото си и спора да пръмине презъ всички
инстанции, защото, ако при обмитването беше
направена бележка, че се намерила друга поскъпо облагаема стока, подлежаща и на глоба,
търговеца веднага щеше да заяви и щъше да
се поправи грешката, която и сега може да
се поправи чрезъ законната експертиза отъ
вещи л и ц а . Повтаряме, че правото, което е
ималъ търговеца да възразява за облагането,
когато стоките съ били на лице, има го и
сега, когато те не съ на лице и претарифирането се прави само по документи — по опи
сание въ декларацията; щомъ е така по до
кументи и търговеца чрЬзъ тЪхъ, валидни
търговски книжа, ще установи съ вещи лица
(чл. 155) противното и същинското качество
на стоката си. Нема никакъвъ резонъ само
едната страна да си служи съ документи, а
на другата да не се допусне също тъй да си
послужи пакъ съ документи за свое оправда
ние. —- Ето защо, мислимъ, опущението, на
правено отъ митнишкото отделение, ще се
поправи отъ ревизионната комисия, като се
допусне експертиза отъ вещи лица за правил
ното и законно разрешение на спора.
Твърдението ни, че ама законно основание
да се допусне експертиза по всички спорове,
предизвикани отъ контролата, отъ повторно
тарифиране на стоките, ще подкрепимъ и съ
други постановления въ закона за митниците,
а именно: чл. 149 предвижда експертиза и за
конфискуваните стоки, ако има отъ притежа
телите имъ несъгласие върху ТБХНОТО оценение и тарифиране; нарушенията пъкъ на за
кона се преследватъ въ срокъ на една година
(чл. 388) отъ деня на извършването имъ и тогава,
когато стоките не съ вече на лице, но може да
се установятъ отъ свидетелски показания, ко
респонденция, регистри и други книжа, а кон
фискацията се заменява съ заплащане стойно
стьта отъ виновните лица, която стойность се
определя отъ м-ците (чл. 389 и 390 отъ за
кона за м-ците). Разбира се, че такова едно
оценение не може да бъде безспорно при съще
ствуването на чл. 149, който позволява на ви
новните да изявяватъ несъгласие върху оцен
ката и тарифирането, като се предвижда, въ
такъвъ случай, спора да се разрешава отъ ек
спертна комисия; а какъ ще действува експерт
ната комисия, когато нема на лице стоките,
нито мостри отъ техъ? Ето единъ въпросъ,
който веднага ни завежда до разпитъ на сви
детели, до вещи лица, проверка на книжа и
пр., за да може да се установи точното коли
чество, качество, цена, правилно тарифиране
и пр. на пренесените стоки по контрабанденъ
начинъ. Това, разбира се, прави и самата мит
ница още при съставянето на актовете, но при
споръ ще се произнесе по чл. 149 окончател-
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но пакъ експертната комисия, чрезъ вещи ли
ца, чрезъ проверка на книжа или свидетелски
показания, което се допуща отъ чл. 155 отъ
закона за митниците.
Веднажъ за нарушенията на закона, които
влекатъ наказание, конфискация и глоба, се
предвижда експертиза и чрезъ свидттели, ко
респонденция, регистри и други книжа, не
може да се оспорва, че същата мЬрка нЬма
основание да се прилага и за другите също
такива нарушения, констатирани отъ контрол
ното бюро, безъ да има на лице стоките, само
по^ книжа и ир. И въ единия, и въ другия слу
чай имаме нарушения, за които виновните спорятъ; ние тръбва да ги поставимъ подъ еднакви
условия и като приемаме негласието на единия
за оценението и тарифирането да се разре- j
шава отъ експертната комисия, тръбва да прие- \
мемъ и на другия, защото отъ окачествяването ]

и тарифирането на стоките, което ще направи
експертизата, ще се установи дали има укри
ване на качество и мито, или действително на
рушение на закона.
Въ заключение ще кажемъ, че за всЬки
споръ, възникналъ гдето и да е при съществугащи на лице стоки или мостри, или безъ
гЬхъ, когато се касае до друго окачествяване
и тарифиране съ по-високи мита стоките, а
въ последствие и налагане глоби за наруше
ние закона, — требва да се допуска мишншина експертиза и има затова законно основание,
както посочваме въ тази си статия.
Надеваме се, че при изменението на закона
за митниците, ще се опрЬделятъ по-точно
правата и обязаноститЬ на тарифното кон
тролно бюро, за да се избЬгнатъ досегашни
те недоразумения но прилагането на законите.

стопянск И
R. Вжтр%шенъ.
Трафикътъ и експлоатационните резултати
на бъпг. държ. железници прЪзъ 1912 г.
(Споредъ ж. п. статистика).
При разглеждане трафикътъ на нашите желез
ници презъ отчетната година ще требва още въ
самото начало да се спомене, че въпросната година
не може да се счита като напълно нормална, а
именно поради факта, че пътническия и срочеит.
трафикъ, презъ целого почти последно 3 м1>сечмс
на годината требваше, ако не напълно да спре, то
да бъде твърде чувствително ограниченъ и спъванъ
отъ развилите се, презъ този периодъ време, съ
бития. До като развитието на трафика презъ пър
вите 9 месеца е вървЬло нормално, като се е ха
рактеризирало съ едно значително нарастване по от
ношение иреднята година, събитията следъ 17септемврий дойдоха да спънатъ този нормаленъ развой
и да изменятъ не малко общия резултатъ на пре
воза. Влиянието на тези събития особено чувстви
телно се явява презъ месеците октомврий и ноемврий. Спадането на трафика и резултатите отъ
него съ били толкова големи, че еж успели да
изменятъ, въ отрицателна смисъль, общия годишенъ резултатъ. По-късно, когато ще разгледаме
по-подробно отделните експлоатационни резултати, ,
това влияние ще ни стане твърде ясно.
\
Общото число на пътниците презъ отчетната |
година е възлизало на 3,341,651 души. На 1 км.
ж. п. линия, средня дължина, се падатъ 1717, а на
1 день (пресметано само за първите 9 месеца) се
падатъ 12240 пътника. Като съпоставимъ горните j
цифри съ същите за презъ 1911 година (най-до- |
брата досега) съ общото количество на пътници |
3,489,372, ще видимъ, че презъ отчетната година |
съ превозени въ по-макко 147,721 души, или из
разено въ процентъ —4-42%. Лесно е да се обясни
това значително намаление, като се нматъ предъ
очи известните събития.
По класове, числото на пътниците се разпре- |
деля така: I кл. 13,037; II кл. 206,717; III класъ ,
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3,121,898, т. е. българския народъ, въ най-големата си часть, предпочита да пътува по-ефтиничко,
па макаръ и не тъй удобно.
Километрите, пропътувани отъ това количество
пътници, възлизатъ на 229,992,224, която цифра
по класове, се разпределя така: I кл. 2,631,655 км.
II кл. 28,788,048 кл.; III кл. 198,572,521 клм., а
по отношение на 1 иътникъ получаваме следните
данни: I клм. 20177 клм.; II кл. 139'26 км.; и
III кл. 63'61 км., когато общо 1 иътникъ е про
пътувал!. 68-82 клм. Тази доста низка цифра по
казва, отъ една страна, че въ гол-Ьмата си часть
пътуванията съ били къси, а отъ друга, изобщо,
че нашиитъ народъ още не е започиалъ ла си служи
широко и чесго съ това модерно съобщително сред
ство, както това е нъ повечето западноевропейски
държави. Утешителното нъ случая е, че все пакт,,
макаръ и годината да е непълно нормална, нропътуванит.'. километри, въ сравнение съ годината 1911.,
показватъ едно слабо увеличение, което при нор
мални условия, безсч.мнено, би било по-големо.
Българските държавни железници съ въ преко
съобщение съ множество чужди държавни и частни
ж. п. администрации, а така също и съ не.колко
параходни съобщения. Всеко едно отъ rhxi> има
свой, по-големъ или по-малъкъ, делъ отъ общото
количество на превозените по международното съ
общение пътници. Споредъ статистическите данни,
съобщението съ западните ж. п. администрации
(сръбска, австро-унгарска, германска и лр.) заема
първо место съ най-голе.мъ дЬлъ отъ превоза, а
последно место заема комбинир. съобщение на б.
д. железници съ Българското търговско параходно
дружество. Последния фактъ е едно скръбно явле
ние въ смисъль, че комбинираните пътнишки съ
общения на б. д. ж. съ единственото българско
параходство далече не съ тъй популярни и проагитирани между населението, както би требвало да
бъде, когато има да се подкрепя едно национално
предприятие отъ подобенъ характеръ.
Ето неколко числа, отъ които се вижда, какъ се
е развило международното пътнишко съобщение съ
некои отъ чуждестранните съобщения:
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пжтна линия се падатъ общо 4 - 201 а по съ
Чужди западни железници 32,062 д. 23,476 д.
общения : за вжтрешното 3-69 t и за междуна
Източни жел-Ьз. въ Турция 13,285 „ 12,939 „
родното 0-51 t. И тукъ, както и при пжтницитЬ,
отъ общата цифра за международните превози,
Железници въ Македония
5,611 „
7,580 „
най-голема часть се припада на съобщението съ за
Австрийско Параходно Д-ство 2,441 „
3,149 „
падните ж. п. администрации съ 352'19 /, а следъ
Унгарско
„
„
1,575 „
2,570 „
това идатъ : транзитното превозване — 350'65 t, съ
Освенъ тези, имало е още пжтници по ромън- общението съ ориенталските железници, съ желез
ското съобщение, транзитни пжтници, обиколни нжт ниците въ Македония и други комбинирани съоб
ници и др. съ по-малки числа.
щения. Въ сравнение съ предишната година нама
Върху развитието на пжтн. трафикъ отъ 11
лението количествата на превозения багажъ дости
год. насамъ ни осветлява следнята таблица:
га доста голема сума, а именно 2,363-13 t, т. е.
Превозени
пдтници.
спаднало е отъ 10,557 I на 8,194/. Отъ чуждите
Година
ВжТрЪш.
Междун.
Всичко
съобщения, най-големо намаление п о к а з в а това
1888
54,966
54,966 съ ориенталските железници — 2601 t, това съ же
1890
114,371
131,011 лезниците въ Македония — 1105 t и транзитното
44,218
354,231 (за Турция главно) съобщение.
1895
287,108
67,123
742,394
1900
663,867
78,532
Споменахме по-горе, че събитията отъ края на
1,349,550 годината 912 еж оказали твърде силно влияние
1905
1,244,709
104,841
3,069,917 върху резултатите отъ експлоатацията на железни
1910
123,434
2,946,480
3,489,372 ците — толкова силно, че еж изменили тези резул
1911
3,353,309
136,063
3,341,651 тати, като еж ги направили даже по-слаби отъ те
1912
121,588
3,220,063
Отъ горната таблица виждаме, какъ е вървело зи за 1911 година. Отъ приведените no-ropt> циф
развитието на пжтнишкото превозване за периодъ ри за пжтницитЬ и багажа видехме фактическото
близо 25 години. До като въ 1888. година прево намаление. Най-силно влияние еж имали, обаче, тЬзените пжтници по вжтрешното съобщение еж зи събития върху сточния трафикъ.
били всичко 54,966 д. за срокъ отъ две години,
Презъ отчетната година по б. д. ж. еж били
числото се удвоява. Тенденцията за удвояване чис превозени 1,560,889-53 тона стоки, разпределени,
лата за периодъ отъ 5 години продължава до 1910. по бързините на превоза, както следва:
година, презъ която пжтници е имало 2,946,480 д.
Голема бързина
8,238-18 I.
Като имаме предъ вндъ увеличението за годините
Малка
„ общо 1,539,031-85 \. г,-0 К1Г. or .
911. и 912., можемъ сжщо съ сигурность да кажемъ,
Живи животни . . . 13,619 50 Г ' а а 2 ' 0 1 ; з ' : > а г че за новия 5 годишенъ периодъ (т. е. до 1915. г.)
това темпо на увеличението ще се запази, ако да
Къмъ този превозъ има да се прибави още и пре
же не и надрастне досегашното. Съ чуждите съоб воза, извършенъ служебно, а именно 426,564-961.,
щения трафикътъ сжщо е нараствалъ, обаче, съ съ което ще се добие общото количество на пре
чувствително по-малъкъ размеръ, отъ колкото вжт возените по б. д. ж. стоки 1,987,454-491. На 1
решното съобщение.
клм. ж. п. линия, средня дължина, се припадатъ:
Остава ни да кажемъ неколко думи и за ре
отъ голема бързина . . . 801-671.
зултатите отъ пжтуванията съ специалните абона
„ малка
„
. . .
209-091.
ментни карти. Презъ отчетната година еж били из
Тези
две
цифри
показватъ,
колко
малко тра
дадени всичко 3307 абонаментни карти срещу 3561
за 1911. година, т. е. съ 254 въ по-малко. Раз фикъ иматъ нашите железници и обясняватъ твърде
пределени по класове, издадените абонаментни кар низкия процентъ на олихвяването на вложения въ
ти се разпадатъ, както следва: I кл. 39 кар.; II кл. държавните железници каииталъ.
922 кар.; III кл. 2346 кар., а разпределени по ки
Въ сравнение съ преднята 1911. година прево
лометри еж:
зеното презъ отчетната година количество стоки е
476,558-08 t. въ по-малко — по отношение на пла
До 100 клм.
1018 карти
тения
превозъ, а по отношение на общия: платенъ
200 „
342 .
и служебенъ съ 304,632-25 t. въ по-малко. Това
300 „
176 ,
различие показва, че презъ годината 912, служеб
500 „
228 „
ните пратки, като изключение отъ всичките други
700 ,
124 ,
пера,
еж били значително no-много, отколкото въ
1000 „
1278 „
по-раншната
година. И действително, презъ 1912.
2200 „
146 .
год. еж превозени 426,564-96 t. служебни пратки,
Както се вижда отъ горната таблица, абонам. когато презъ 1911. г. тези еж били 254,638-13 t.
карти въ своето най-големо количество еж били — близо два ПАТИ по-малко. Лесно е да се раз
издадени за пжтувания или на твърде близки раз бере, че войната е била причината за това нара
стояния—до 100 км., или на твърде далечни та стване, когато железниците беха ангажирани да
кива до 1000 клм., нещо особено характерно. Раз превозва гъ грамадни количества пратки, каго слу
пределени по периоди, най-много абонам. карти еж жебни : каменни вжглища, реквизираните храни, фубили издадени за 3 месеца, а именно 1882 к. ражъ, дрехи за войските, реквизирани кола и др.
следъ това 6 месечни — 338, после годишни 102 и такива.
най-сетне едномесечни — само 24 к.
Пропжтуваните тонкилометри, споредъ двете
Презъ отчетната година по б. д. железници бързини, се разпределятъ както следва : голема бър
еж превозени, като багажъ и кучета, 8,19420 тона, зина 1,624,911-04; малка бързина 203,128,073-17 tk.,
които, разпределени по съобщения, се разпадатъ: или всичко 214,752,984 21 tk. Като прибавимъ къмъ
за вжтрешно съобщение 7,19222 и за междуна тази обща цифра и онази за превозените служебно
родно съобщение 1,001-98. На единъ клм. железо- пратки — 74,306,140-08 tk. ще получимъ, че всичЗаминали
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китъ- превозени презъ годината пратки еж. пропъ
тували: 289,056,12429 tk., следователно на 1 t
стока се падатъ пропътувани: гол. бърз. 197-25 t.,
малка бързина 137-27 tk., а всичко 137-60 Ik.
Отъ общото това количество стоки 9/ю се припадатъ на локалното съобщение, а само Vio часть
на това съ различните чуждестранни съобщения.
Цифренно това разделение се представлява така:
гол. бързина
малка бързина
Вътрешно съобщ. 6,317 72 tk.
1,410,495-- tk.
Между нар.
,,
1,920-46 tk.
148,156-35 tk.
Всичко вътрешни 1,416,81272 t.
„
междунар.
144,076-81 t.
Отъ служебните пратки на международното съ
общение принадлежатъ само 2 5 8 7 3 t., a всичкото
останало количество на вътрешното съобщение.
Международното сточно съобщение на б. д. ж.
е било извършвано съ същите чуждестранни адми
нистрации, които споменахме при разглеждането на
пътническия трафикъ. И тукъ, както и тамъ, техниятъ редъ въ зависимость отъ количеството на
превозените стоки е същия: съобщението a quatre
(зем. сръбски, австро-унгарски и др.), германското
съобщение, ориенталското, това съ железниците въ
Македония, австрийското параходство, унгарското
такова и следъ това другите подобни.
За единъ периодъ отъ 10 години общото ко
личество на превозените по железниците стоки съ
гол-Ьма и малка бързина се е увеличило отъ 855,625 t.
въ 1902. на 1,987,455 t. за 1912. година. Особено
силно е увеличението между годините 1903. и
1904. и 1910., 1911.
Относно категорията на превозните стоки, ста
тистиката дава сведения за 52 групи. По обемъ
на превоза първо место заематъ зърнените храни
(група а ) : жито, ръжь, ечмикъ, овесъ, царевица и
просо, съ обща тяжесть 373,329-76 t. Една твърде
малка часть отъ това количество, а именно 14,380 t,
е превозена по международните съобщения, а вси
чкото останало количество е превозено по вътре
шното съобщение. Въ сравнение съ 1911. година
превозените храни съ съ 249,005 t. по-малко.
Прекъсването на нашия износъ на храни презъ
Варна и Бургазъ е безсъмнено една отъ най-главнигЬ причини на това чувствително спадание.
На второ место по количество следва група 13.
каменни въглища. Превозени съ били 213,382801.
вътрешно съобщение и 6,810'34 t. внесени отъ
чужбина, или всичко 220,193-14 t. И тукъ, по от
ношение на годината 1911., се констатира едно
намаление, само че не така чувствително, както при
храните.
Камъните (група 12) заематъ трето место, а
именно съ 123,647-93 t. и после следватъ: дървенъ строителенъ материалъ съ 116,160 t., дър
вени въглища съ 96,009 t., разни стоки съ 93,512 t.,
тухли и др. — 65,915 t., брашно, грисъ и булгуръ
— 60,334 t., железария 44,239 t., яйца —42,317 t.,
вино и др. 34,685 t., циментъ — 3 1 , 3 5 4 t., соль
— 30,979 t. и други още по 20, 10, 8 и по-малко
хиляди тона.
Волове, коне и овце съ превозени въ товарь
t. 3,851, 3,519, 3,120, а изобщо животни съ голема бързина 8,238 t. Заслужава да се отбележи,
че само при 4 групи отъ всичките 52, въ сравне
ние съ 1911. год., има презъ 912. известно пови
шение, а именно:

911
машинария
19,451
манифактура, гаГ.та.п. и др. 10,300
тухли, керемиди и др.
58,603
коне
1020
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t.
„
„
„

912
23,815
12,199
65,915
3,519

t.
.
„
„

а при всичките останали, где по-вече, гдг, по-мал
ко, има намаление.
Заслужва да се отбележи, какъ се е развило
превозването на храните къмъ иЬколкото наши
износни пунктове, обслужващи международната ни
търговия.
Станцията Варна съ своя портъ представлява
най-главния износенъ иунктъ за нашите храни.
ПрЬзъ отчетната голина въ нея ся. пристигнали отъ
разните железопътни станции въ страната всичко
149,607-79 t храни. Най-гол+>мъ д..лъ отъ този
превозъ е билъ изпратенъ отъ станцията Добрич!,
а именно 13,749-72 t, следъ която иде станция Разградъ съ почти толкова, както първата—13,237 32t
На трето место следва ст. Провадия съ 9 250 06 t
а после следватъ Попово 7,873 t, Ишикларъ 7,3301,
Червенъ-Брегъ 7,2161, Джумая 6,640 t и др. съ
5, 4 и 2 по-малко хиляди t.
Проследенъ този вносъ на храни въ Варна, кон
статираме, че е билъ твърде много променчивъ
презъ последните неколко години. Така напр. за
1903. г. е билъ 109,265 t, a за 1904. г. нараства
изведнажъ на 195,521 t, за да спадне въ 1905. г.
на 111,698 и 1906. г. на 99,835 t. Въ 1907. г
той се покачва пакъ на 122,211 t, спада въ 1908.
г. на 107,504 t. и после пакъ се покачва и пакъ
спадва, за да нарастне презъ 1911. г. на 231.970 t.
и следъ това за отчетната год. наново да спадне на
149,607 t.
Второ м+.сто, въ количествено отношение, заема
станция Бургазъ. Каквото Варна представлява за
Северна България, относително вносно-износната
търговия изобщо, и въ частност!, за зърнения ни
експортъ, същото представлява ст. Бургазъ за
Южна България. Презъ отчетната година иъ ст.
Бургазъ съ пристигнали превозени по железниците
93,3361, като количеството, въ сравнение с ь 1911. г.,
е спаднало твърде много — отъ 218,468 t, на 93336 t.
Също и тукъ се забелезва една доста голема нроменливость въ превоза за презъ различните го
дини отъ 1903 насамъ. Едно важно нещо следва да
бъде отбелезано, а именно, че до 1908. г. цифра
та на превозното количество не е спаднала по доле отъ 107,000 1 До тази дата годишно въ Бур
газъ съ пристигнали повече храни, отъ колкото
това е било презъ годините следъ заемането на
ориенталските железници. Въ първите 3—4 годи
ни следъ 1908. г. е било превозено твърде малко,
— презъ 1909. г. едва 55,000 t. Заслужава да се
отбележи също и явлението, че следъ 1908. год.
въ ст. Бургазъ започватъ да иристигатъ големи ко
личества храни отъ ст. Царибродъ. Това съ въ
най-големата си часть сръбски храни, които до
тогава, ж. п. администрация, чрезъ разнообразни
средства и начини направляваше презъ Пле.венъ за
Варна, съ което се е гонила цельта да се създаде
повече трафикъ на държавните ни железници въ
Южна България. Следъ окупирането на последни
те отъ държавата, сръбските храни се отклониха
презъ Бургазъ, като станция лежаща съ 110 км. по
близо до Царибродъ.
Отъ станциите, които съ изпращали къмъ Бургасъ храни, първо место презъ отчетната година
заема ст. Раднево съ 9,522 t., a после следватъ:
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Ямболъ съ 9,360 t., Стралджа 8,635 t., Нова-Загора 7,734 t., Айтосъ 7,522 t., Гължбово 5,528 t.,
Чирпанъ 5,245 t., Михаилово 4,925 t, Керменлий
4,316 t. и т. н.
Двътъ дунавски пристанища, за които въ ста
тистиката еж дадени отделно данни за превозени
те прЪзъ техъ храни, а именно Русе и Сомовитъ
иматъ значително по-малъкъ кржгъ на работа, а отъ
тукъ и по малъкъ вносъ. Ст. Сомовитъ е получа
вала храни предимно отъ станциите : Червенъ-Брегъ,
Телишъ, Плевенъ, Пордимъ и Долни-Джбникъ. Отъ
техъ първо место заема ст. ПлЬвенъ и то не само
презъ целия периодъ отъ 1903. година насамь.
Презъ 1912. година въ Сомовитъ еж превозени
7,797'98 t. храни, разпределени така: Плевенъ
2,715 t., Пордимъ 1,704 t., Телишъ 1,044 t., Дол.Джбникъ 1,541 t. и др. Презъ тази година еж по
лучени близо 3000 t., по-малко отколкото по-првднята година. Презъ времето отъ 1903. г. до 1912.
г. най-много е било превозено въ Сомовитъ презъ
1905. год. — 21,036 t. и 1904. год. 17,008 t., a
най-малко 1907. — 1,178 t. За Русе еж били пре
возените презъ отчетната година всичко 9,013 t.
храни, или съ 50% по-малко отъ 1911. година. За
тази станция само отъ гарите: Иваново, Две-Могили, Бела, Тръмбешъ и още една-две еж из
пращани въ по-големи количества храни. Така, за
1912. год. най-малко е изпратила ст. Тръмбешъ съ
2,795 t, после Две-Могили съ 1,638 t , Бела —
1,625 t., Иваново 635 t , a останалите по 200, 150
и по-малко тона.

Преминаваме къмъ разглеждането на приходоразходната часть. Следъ като ни еж вече известни
резултатите отъ експлоатацията при пжтническия и
сроченъ трафикъ, не можемъ да очакваме, че прихо
дите отъ железниците за отчетната година ще бждатъ по-благоприятни, отколкото съ били презъ ми
налите години. Презъ най-доходния периодъ, когато
железниците превозватъ масовите наши артикули
— храни, брашно, съестни и др. припаси и когато
сжщо и вносътъ отъ вънъ е твърде усиленъ, из
бухналата война попречи твърде много на нормал
ното развитие на трафика, а приходите, вследствие
добитите резултати, не еж можали да бждатъ
други, освенъ такива, каквито ги намираме въ ста
тистиката. Огь пресметанията, които еж били на
правени възъ основа на приходите за първите 9
месеца, разчитало се е, че годината ще покаже
единъ приходъ отъ около 32 милиона лева, или съ
около 5 мил. лева въ повече отъ предшедшата го
дина. Действително, като се съпоставятъ данните
за 1911. и 1912. год. за първите нормални 9 ме
сеца, добива се единъ плюсъ за 1912. година отъ
3,164,605 л. Изразено процентно, добитото презъ
първите 9 месеца отъ 1912-та година, къмъ об
щия добивъ за 1911-та година, дава 70-49%, значи,
че за последното 3 месечие оставатъ 29-51% или
равно на 9,378,040 лв. Този именно приходъ би
се добилъ, ако това 3-месечие беше нормално. Като
съберемъ тази сума съ сумата на постжпилите въ
действителность за първите 3 месечия приходи, по
лучаваме сумата на очаквания годишенъ резултать
— крхгло 32 милиона лева.
Общйятъ приходъ за отчетната година възлиза
на 24,786,193-37 лева, т. е. съ около 8 милиона лв.
по-малко, отколкото се е очаквало. Разпределенъ
по съобщения, този приходъ се пада:
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на вжтрешното съобщение 22,296,32864 лева
2,489,86173 „
,, международн.
„
Приходътъ отъ вжтрешното съобщение се раз
пределя между разните категории приходи, както
следва:
отъ пжтници
9,838,346 лева
„ багажъ
320,668 „
/ а) голема бързина
273,555 „
стоки I б) малка
„
10,740,429 „
„ допълнителни съобщения 1,123,328 „
На км. ж. п. линия, средня дължина се падатъ:
отъ пжтници — 5,052 лева, отъ багажъ— 164 лв.,
отъ голема бързина стоки — 140 лева, отъ малка
бързина стоки — 5516 лв., и отъ допълн. постжп
ления —• 576 лева, или общо на 1 км. се падатъ
11,451 лева приходъ. Ако съпоставимъ тези данни
съ онези за 1911. година, намираме, че на 1 км.
линия най-големо намаление е последвало за стоки
малка бързина 1543 лева, когато пъкъ приходите
отъ допълнителни постжпления за отчетната година
еж постжпили повече 100 лева на 1 километръ,
така щото общо на 1 км. линия приходътъ е спадналъ съ 1687 лева.
Отъ 1 пжтникъ презъ годината е добито средно
3"05 лева, а отъ 1 тонъ багажъ 44-59 лева, отъ
1 t стока еж постжпили средно: отъ голема бър
зина 43"30 лева, а отъ малка бързина 7*62 лева,
или всичко 1 t стока е донесълъ 7'77 лева. Отъ
друга страна, отнесени общите приходи отъ пжт
ници, багажъ и пр. и къмъ 1 км. линия, добиваме
следните данни: 1 пжтникъ и 1 километръ е до
несълъ 4-54 лева; 1 t багажъ и 1 тонкилометръ —•
40'60; 1 t голема бързина стока и 1 км. 20'75 лв.
малка бързина 5-67 лв., или отъ стоки общо 5"63 лв.
Отъ международните съобщения като приходъ
еж постжпили :
Отъ пжтници
786,831 лева
багажъ
76,820 „
/ а) голема бързина
80,083 ,,
стоки \ б) малка
„
1,546,126 „
„ допълнителни приходи .
—
—
Общо отъ международните съобщения еж по
стжпили 2,489,861 лева. На 1 км. линия средня
дължина е постжпило, както следва:
Отъ пжтници 404 лева, отъ багажъ 39 лв., отъ
стоки 835 лева, или всичко на 1 км. 1278 лева.
Целия приходъ на държавните железници се е до
билъ значи по следния редъ:
Отъ пжтници
10625177 лева
„ багажъ
397489 ,,
а) голема бързина
353638 „
стоки б) малка
„
12286556 ,,
„ допълн. постжпления
1123328 „
а отнесено къмъ 1 км. линия се пада :
Отъ пжтници за 1 км.
5457 лева
„ багажъ
„ „ „
204 „
„ голема бързина стоки
181 „
„ малка
„
„
6310 „
„ допълн. постжпления
576 „
или всичко отъ 1 клм. линия
12730 лева
Съ неколко думи ще разгледаме приходътъ отъ
вжтрешното съобщение, тъй като той е постжпвалъ
по месечно, отъ което ще ни стане най-ясно, какъ
войната е оказала влияние за намаляване размерътъ
на прихода презъ последните три месеци отъ
годината:
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Месеци
Януарий
Февруарий
Мартъ
Априлъ

Пжтници
856272
764781
902938
1055000
102287
Май
Юний
907659
Юлий
1113746
Авгуетъ
1147184
Сентемврий 1098346
Октомврий
317613
Ноемврий
354802
Декемврий
317705
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Багажъ
21764
22525
31803
24658
27404
30094
37435
32857
46572
11043
17857
12974

Стоки
1061067
1226627
1333625
1057610
1001894
1174572
1029349
1094748
1231673
177606
228035
397233

Допълн.
пригоди Всичко
77307 2016772
104823 2118957
122485 2391082
117677 2255167
123676 2155485
128193 2240750
135914 2316711
104180 237980-1
97038 2474426
37313 543652
29191 620942
45527 773574*)

Виждаме отъ таблицата, че приходите за м. ок
томврий, ноемврий и декемврий изведнажъ спадать
на почти 74 отъ тЬзи, добити прЬзъ по-пьрвите нЪколко месеца. При приходите отъ пжтници за ок
томврий е постжпило само 317,623 л., когато сен
темврий е далъ 1,098,346 л., а авгуетъ още повече
даже. Презъ по-пьрвите години тези последни
месеци на годината еж. се равнявали по приходъ
почти на най-добрите мвсеци юлий и авгуетъ.
Сжщо такова спадане се вижда и при данните
за приходите отъ багажъ, а така е и при тези
отъ стоки, гдето това спадание е даже още по-големо. Презъ м. декемврий се забелезва едно подо
брение вече на постъпленията, обаче, въпреки това,
добивътъ за този месецъ е много по-малъкъ отъ
този за презъ по-първите години.
Най-големъ приходъ е постжпило презъ м. септемврий, а именно 2,474,426 лева.
Сумата, показана въ графата за приходите, като
допълнителни, се е добила отъ постъпленията на
единъ големъ брой допълнителни такси и случайни
доходи. Такива еж.: допълнителни такси отъ пжт
ници — най-големото перо — 403,996 лева; хамалие 231,121 лв.; разни други доходи 221,661 лв.;
денгуба 37,340 лв.; магазинажъ 34,928 лева; пре
чистване 16,082 лева, и др. ПрЬзъ м. юлий е по
стъпило най-много 117,851 лева, а най-малко презъ
ноемврий 20,995 лева.
Къмъ приходите на железниците спадать и по
стъпленията отъ продажба на ценни книжа (тари
фи, правилници, товарителници и др.), както и тези
отъ наемъ. Приходъть отъ продажбата на ц. книжа
е едва 904-75 лева, когато отъ наемъ за отчетната
година е постжпило значителната сума 164,108 лв.
Тази сума е получена отъ следните видове наеми:
Наемъ отъ бюфетъ 62,211 лева; отъ магазин,
празни места и рампи — 34,122 лева; наемъ отъ
квартири 67,774 лева.
Презъ отчетната година еж постжпили въ срав
нение съ 1911. год. кржгло;7000 лв. повече.
Ще завършимъ разглеждането на приходите на
железниците, като кажемъ още неколко думи от
носително приходите, добити отъ международното
съобщение, а именно: какъ те се разпределятъ
между неколкото чуждестранни железнични и па
раходни администрации, съ които б. д. ж. еж въ
преко съобщение.
Най-големъ д1->лъ се припада на съобщението
a quatre (Австро-Унгария, Сърбия, България и Тур
ция) съ 1,553,625 лева, отъ които: 576,546 за
пжтници и 49,536 лв. за багажъ, а останалото отъ
стоки голема и малка бързина. На второ место иде
германското съобщение съ 459,586 лева общо, отъ
които: 20,139 лв. отъ пжтници и 5,698 лева ба*) Данните за превозъ на кучета еж изоставени по
ради незначителностьта -имъ.
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гажъ. Трето по реда иде съобщението съ австрий
ското параходно д-no съ 162,401 лева, или 37,896
за пжтници и 757 л. багажъ, а останалото за стоки.
Четвърто место заема унгарското параходно д-во
съ 104,580 лева общо, или за пжтници 27,756 и
за багажъ 368 лева.
Сл-Ьдъ тези 4 по-голе.ми съобщения следват.,:
ромьнското съобщение 98,667 лева, l>. T. П. Д-но
32,998 лена, обиколно съобщение 29,539 лена, рус
кото параходство 20,039 лева, к.жио-гермаиското
съобщение 17,999 лева и, най-после, френско-изгочното съобщение съ 10,422 лена. Въ сравнение съ
пръднята 1911. година, редътъ на съобщенията, по
значение, е билъ сжщинтъ.
Разходите по експлоатацията на железниците
еж извършени за отчетната година напълно нор
мално, както това е било и въ по-ранните години.
Избухналата война не е оказала почти никакво вли
яние върху разхода, въпреки, че съ обявяването
на мобилизацията на железниците и на заетия по
техъ персоналъ предстоя да пзвършатъ една гра
мадна работа.
Общиятъ разходъ за 1912 година се възкачва
на 19,306,81929 лева, които се разпределятъ меж
ду четиртехъ клона на службата, както следва:
За
„
„
„

централно управление
движение и тър. служба
тракция и матер. „
поддържане

922,614 лева
2,286,588 „
9,140,017 „
4,957,598 „

По редовния бюджетъ за голината еж били
предвидени 16,523,122 лв, или съ почти 3 мили
она лева по-малко. СумигЬ па иревишеннето еж
били отпуснати иа четири пъти— 3 съ снрт.хсм1,тни
кредити и веднажь съ изпьпредепъ бюджетъ (ука.чъ
№ 176/912.)
Отнесени къмъ 1 клм. ж п. линия ср1.дни дъл
жина разходите данатъ:
973'85 лева за Централното управление
2,201-59 „ „ Движение и тър. служба
4,694-30 „ „ Тракция и матер. „
2,546-20 „ „ Поддържането,
или средньо отъ общия разходъ се падатъ на 1 км.
линия 9,915 96 лв. Изразено въ процентъ къмъ об
щия разходъ, получаваме следните данни:
Централно управление
4*77%
Движение и търг. служба. . . . 22*21 „
Тракция и материал, служба . . . 47-34 „
Поддържане
25*68 „
Въ следнята таблица еж приведени данните за
иъкои отъ видовете разходи, представляващи по-големъ интересъ.
За заплати на чиновници по железниците, как
то се вижда отъ таблицата, е платено всичко 6 ми
лиона 692,051 лева, или 35°/о отъ общия разходъ.
Отъ тази сума на движението и търг. служба се
пада най-гол+»мата часть — близо 45—50%.
Централното управление е имало още разходи
и за пътни и дневни на персонала, за наемъ на
помещението, за формено облЬкло на разсилните и
и други още по-дребни разходи.
Движението е имало най-много разходи за зап
лати, после за километрическо възнаграждение, ма
неврени премии, разноски за претоварване стоките
въ дунавските пристанища, за медицинската служ
ба и други.
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Поддържанието е имало главнигЬ си разходи
за заплати, осветление, отопление и облекло, за
разни инвентарни предмети, за поддържането на
линиите, зданията и телеграфната мрежа, за по
мощни линии, за траверси, за баластъ, релси, креозотъ и пр.
Тракцията пъкъ е имала своите главни разходи
за заплати и дневни, за гориво, за киломегрическо
възнаграждение, за разновидни материали за работ
ниците, за водоснабдяването, за самите железопътни
работилници и др.
Равносметката за приходо-разхода презъ отчет
ната година, която се явява като резултатъ на процитиранигЬ приходи и разходи, статистиката за
1912 год. лава въ две отделни части: първо за
цЪлата голина, а после за първите само 9 месена.
Ето годишната равносметка:
Бруто приходъ.

Отъ пжтници
10,625,177-05
397,489-18
багажъ
стоки
12,640,194-86
наеми
164,10871
ценни книжа
90475
допълн. доходи
958,314-92
Всичко 24,786,190-37
Бруто разходъ.
За центр. управление 922,614-54
движ. и тър. служ. 4,286,588-17
тракция
9,140,017-74
поддържане
4,957,598-84
Всичко 19,306,819-29
За уравнение
5,479,371-08
Общо 24,786.190-37

лв.

,
лв.
„
„
„

пжтници
багажъ
стоки
допълн. такси

9,586,989-77
350,996-46
11,721.877-15
1,011,296-07

Всичко

22,671,159-45

За централно управление, дви
жение и пр.
13,063,264-96
За уравнение
9,607,894-49
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Чистиятъ приходъ на железниците е, значи,
5,479,371-08 лева, или на 1 клм. железо-пжтна ли
ния 2,814 лв. Отнесенъ къг.гь вложения въ желез
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Общо

22,671,159-45

Както виждаме, npt-зъ първите деветь месеца
експлоатацията е била твърде благоприятна въ
приходно отношение, защото на 1 км. ж. п. линия
се падатъ 11,644 лв. приходъ, срещу което има
всичко 6,709 лв. разходъ, или чистиятъ приходъ е
4935 лв., т. е. съ 2121 лв. повече, отъ колкото за
ц/влата година. Отношението на чистия приходъ
къмъ вложения капиталъ е не вече 1-80, а 3' 18.
Ако очакваниятъ годишенъ приходъ отъ 32,049,150
лв. постжпеше въ деиствителность, чистиятъ при
ходъ отъ експлоатацията щеше да бжде още погол-Ьмъ, а именно: 12,742,331 лв. или на 1 км.
линия 6,550 лв. При този приходъ, отношението
на чистия приходъ къмъ вложения капиталъ би
било 4-18%.
Завършваме нашите бележки съ следните irbколко думи относително произшествията по желез
ниците. Презъ годината е имало сравнително до
ста малко нещастни случки и дефекти. Дерайлирания е имало 11 на машини и тендери и 45 на ва
гони — общо по-малко, отъ колкото презъ 1911.
г. Имало е 7 сблъсквания на машини и вагони.
Причините на тези нещастия еж твърде различни
и лежатъ еднакво и у персонала, и у пжтя, и под
вижния материалъ. Имало е 24 наранявания и 12
убивания, отъ които 13 души чиновници и служащи
и 23 души частни лица. Чиновниците еж постра
дали при службата си, а частните лица, вследствие
невнимание, скачане отъ вървящъ влакъ, или при
преминаване линиите. Изобщо, може да се каже,
презъ отчетната година нещастните случки не еж
много, особено пъкъ като се вземе подъ внимание,
че последните месеци железниците имаха да развиватъ особно усилена дейность съ превоза на
войските.
Д-ръ Ив. Славовъ.

Кн. 17—18.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Б. Външенъ.

Стр. 299.

въ едно ограничено число категории, всички вне
сени и изнесени стоки, съ указание на стойностьта
Международна търговска статистика.
и доколкото е възможно теглото.
За тази цЪль се създава международното бюро
Статистики върху търговията на различните страни
се публикуватъ твърде много, въ техъ липсва ос за търговска статистика въ Брюкселъ, което е на
новата за сериозно и научно изследване. Изобщо товарено съ грижата да събере, да координира и
публикуваните статистики изхождатъ отъ съвсемъ да публикува статистическите сведения относно внос
различни гледища или схващания, не еж сравниваеми. ната и износна търговия, доставени on. контрак
Мисъльта за обединение на събраните статистически тиращите държави. Тези държави се задължаван.
сведения изобщо е отдавнашна, тя именно е дока да доставятъ на бюрото всички нужни указания за
рала основаването на международния статистически да се направи казаната специална статистика.
Публикуването на тия статистики ще става чр-Ьзъ
институтъ. Специално пъкъ за търговската статис
тика, предложение да приематъ всички държави ед особенъ органъ подъ името: Bulletin du Bureau in
накви названия, еднаква класификация въ митниш- ternational de statistique commercial.
ките си тарифи и въ официалните си статистики е
Бюрото ще се издържа отъ всички държави,
разисквано и прието въ конгреса на международния подписали въпросното съглашение, и то подъ вър
статистически институтъ още въ 1889. "година. Въ ховното управление на белгийското правителство и
1900. година конгресътъ за митнишка уредба е из- подъ неговъ надзоръ.
казалъ единодушно пожеланието: статистическите
Съглашението почва отъ 1. юлий на миналата
институти на всички държави да си установятъ ед 1914. година, и е въ сила за седем., години.
накви системи за класиране на стоките по страна
Ако дванадесеть мЬсеца преди изтичането на
на произходъ и страна за изпращане. Всека страна първия седемгодишенъ периодъ, съглашениото не е
да си нареди специална статистика за консомира- денонсирано, то се продължава за нови седемь го
ните въ нея стоки. Едно международно и диплома дини, и така нататъкъ отъ 7 на 7 години. Денон
тическо съглашение да установи, извънъ специалната сирането се извършва предъ белгийското прави
статистика на всека отделна страна, една обща но телство, което се съветва съ другите правителства
менклатура за групиране въ ограничени категории върху условията за по-нататъшното подържане на
главните произведения отъ еднакъвъ видъ, внисани съглашението.
за консомация въ всека страна, и то подъ двойното
Сжщо тъй 12 месеца преди изтичането на всеки
означение, по тегло и стойность.
седемгодишенъ периодъ, вевко правителство може
Следъ това вече работата е взела бързо и пра да поиска чрЬзъ белгийското събирането на една
вилно развиване. Делегатите на Белгия еж пред конференция, за да се разгледатъ направени пред
ставили проекти за обща търговска статистика, които ложения, относно сравняването на разните търгов
разисквани въ различни конгреси, еж довели до ски статистики. Приготвянето работите за такива
една международна официална конференция, дето конференции се възлага на международното бюро
еж били представени 21 държави. Тая конферен въ Брюкселъ.
*
ция отъ официални делегати въ Брюкселъ на 1910.
* *
година е установила единъ проектъ за обща номен
Приетата отъ конференцията обща номенкла
клатура на търговската статистика и е изказала же
тура
на стокитп, предвижда IICTI. главни от
ланието, да се повери грижата за групиране на
различните статистики и за тЬхното публикуване дела стоки:
I. Живи животни.
за употреба на контрактиращите държави, по единъ
II. Предмети за храна и питие.
специаленъ международенъ институтъ. Белгийското
III. Първи материали или просто приготвени.
правителство се е натоварило съ грижата да заин
IV. Фабрикувани произведения.
тересува правителствата на разните държави съ ус
V. Злато и сребро неизработени н монети златни
тановените въ конференцията проекти и да добие
тЬхното съгласие. Въ 1913. година пр*зъ ноемврий и сребърни.
Въ тези главни категории еж разхвърлени 186
конференцията на делегатите на сжщите правител
ства еж се наново събрали въ Брюкселъ и вече еж вида разни стоки, имената на които по липса на
редактирали окончателното международно съглаше место не даваме.
ние и на 31. декемврий то е било поднесено отъ
Къмъ съглашението е прибавенъ и правилникътъ
името на 29 държави. Тъй и отъ ноемврий мина
за
уредбата
на международното бюро за търговски
лата година требваше да започне да функционира
въ Брюкселъ едно международно бюро за търгов статистики.
Бюлетинътъ на бюрото ще излиза годишно и
ска статистика. Настжпалите международни кон
фликти отложиха започването за неопределено време. то само на френски езикъ.
Стойностите ще бждатъ означени въ франкове
Конвенцията, подписана отъ много държави въ Азия,
Африка и Америка (само отъ България не!) уста и теглата въ метричната система.
Бюрото е единствениятъ собственикъ иа своите
новява една международна търговска статистика съ
обща номенклатура на стоките и нарежда едно публикации, които ще ставатъ споредъ приети въ
международно бюро за търговска статистика, което конференцията таблици.
За да се приготви о време бюлетина, всека дър
ще събира и публикува сведенията. Ето въ главни
чърти това ново наредено международно д*ло, тол жава се задължава да изпрати по възможност., покова силно желанно отъ економиститв, ето вече рано и Hail-късно въ м-Ьсецъ ноемврий нужните
статистични сведения за миналата година.
половинъ векъ.
Тези сведения ще се доставятъ по отделни фор
Контрактиращите държави установяватъ извънъ муляри, доставени на държавите отъ самото бюро.
търговската статистика, публикувана отъ всека от
Билетинътъ на бюрото се изпраща на контрак
делна страна една специална статистика, основана тиращите правителства, пропорционално на тяхното
върху една обща номенклатура, която да групира,
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парично участие въ разноските на бюрото и то по
десеть екземпляра за всека стотица левове.
Всека държава изпраща направо въ Бюрото два
екземпляра отъ своята годишна публикация, относно
външната си търговия.
Вноските на държавите еж определени споредъ
големината на техната специална външна търговия
на шесть класи:
1 кл.: повече отъ 4 мириарди лв.; — 1,200 лв.
2 „ : отъ 3 до 4
„
„ —1,100 „
3 . : . 2 до 3
„
„ —1,000 „
4 „ : „ 1 до 2
„
„ — 900 „
5 „ : „ 500 мил. до 1 „
„ — 800 „
6 „ : до 500 мил.
—
„ — 700 ,,
Бюджетътъ на международното бюро е установенъ приблизително на 35 хил. лева годишно.
Всека година се изпраща отчетъ за работите
на бюрото на всеко отъ контрактиращите пра
вителства.
Персоналътъ на бюрото се назначава отъ бел
гийското правителство, което се натоварва и съ гри
жата за неговото правилно функциониране, като
остава въ рамките, определени отъ съглашението и
правилника. То авансира на бюрото нужните суми
и надзирава редовния ходъ на работите му.
Д-ръ Q. Ганевъ.

Стопанската война въ Германия*).
Може да се очаква, че предписанията на закона
ще бждатъ достатъчни, за да се осигури задово
ляване нуждите на населението при сравнително
сносни цени. Не е чудно, обаче, да се явятъ въ
некои случаи притежатели на артикули отъ първа
необходимость, предвидъ на това, че максималните
цени ех една спънка за спекулативните имъ на
мерения, които ще откажатъ да ги продаватъ сега,
та да ги иматъ на разположение по-късно, когато
нуждите ще еж много по-нарастнали и те биха
могли да ги продаватъ тайно съ несравнено по-ви
сока цена. Требва да се постави едно средство въ
ржцете на властьта, което да прекжене пжтя на
подобни желания. Наказанието не е достатъчно.
Препоръчително е да се признае правото на тази
последнята, не само да заставя търговците къмъ
продаване артикулите отъ първа необходимость по
определените цени, а въ случай на отказъ — сама
да я извършва. Понеже това ще да еж единични
случаи на некои само места, спремо които е нало
жително, обаче, да се взематъ енергични мерки,
тази задача е най-добре да се възложи на местна
та власть, която е най-силно заинтересувана въ за
доволяване нуждите на населението.
Установяване запасите отъ хранителни
произведения.

Щомъ търговците не желаятъ да продаватъ, те
могатъ много лесно да укриватъ стоките, съ които
разполагатъ и тогава цельта на закона за макси
малните цени би била въ голема степень непости
жима. За премахването на това неудобство, създа
дени еж, пакъ по законодателенъ начинъ, наредби,
споредъ които, щомъ властьта поиска, требва да й
се даватъ най-точни сведения върху сжществуващите запаси отъ артикули на катадневната потреба.
Длъжни еж да даватъ точни сведения: земледелческите и занаятчийските предприятия, които про*) Продължениеотъ кн. 15—16.
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извеждатъ подобни артикули; всички ония лица,
съхраняващи, въ свръзка съ търговията си, такива
продукти; разните обществено-правни сдружения,
съюзи, комуни и пр. Исканите сведения се простирать: 1) върху количества, които запитваниятъ
има на съхранение, 2) върху такива количества,
които по силата на сключени сделки, той има да
получава и 3) върху всички ония количества, кои
то — пакъ вследствие уговорени сделки — е длъженъ
да достави другиму. Въпросите, обаче, могатъ да
бждатъ разширени и върху следните точки: 1) кой
съхранява количествата, принадлежащи на запит
вания ; 2) кому принадлежатъ чуждите количества,
които, той съхранява; 3) кога могатъ да бждатъ
предадени количествата, съ които той разполага;
4) за кое време еж уговорени разните доставки и
5) де еж били дадени по-рано установени коли
чества. Всеко по-нататъшно влизане въ подробно
сти върху имущественото положение на запитвания
не е допустимо. Властьта има право да иска до
казателства за дадените отговори, било чрЪзъ про
веряване самите запаси, или пъкъ посредствомъ
преглеждане търговските книги. Този, който даде
неотговарящи на действителностьта сведения, се
наказва съ глоба до 3000 марки, или съ затворь до
шесть месеци.
Забрана на износа.

Едно отъ средствата за осигуряване прехраната
на населението е да се затворятъ границите за из
носната търговия съ хранителни продукти. По този
начинъ се запазватъ за местна консомация всички
ония количества, съ които националното стопанство
въ даденъ моментъ е разполагало. Забраната на
износа, налагана още и отъ специфичните нужди
на войната, е прокарана въ Германия още на 31.
юлий н. ст. и се простира върху следните групи :
А. Животни и животински произведения.
Б. Хранителни и фуражни средства.
В- Моторни превозни средства и части отъ
такива.
Г. Предмети за военно употребление.
Д. Сурови материали за предмети съ военно
употребление.
Е. Железопжтни материали, коля, телеграфни,
телефонни и въздухоплавателни апарати и материали,
Ж. Лькарства и превързочни материали.
Обпагоприятствуване вносътъ.

Не е достатъчно само да се забрани износътъ.
Ако едно национално стопанство, което въ мирно
време има своите „гладни дни," презъ войната ос
тане безъ притоци на хранителни средства и тази
последнята се продължи повече, отколкото е мо
жело да се предполага, запасите ще се изчерпнтъ
и населението ще бжде изложено на гладъ. Ето
защо, едно щастливо разграничение на закона за
забраняване износътъ е прокарано съ единъ законъ,
споредъ който, докато войната продължава, внася
ните отъ чужбина хранителни продукти се освобождаватъ отъ мито. При предпоставката, че не
всички пжтища на вноса ще бждатъ затворени, тази
мерка, допринася, отъ една страна, за попълване
необходимите запаси, а отъ друга, влияе косвено
и върху цените въ местните пазари. Това осво
бождаване отъ вносно мито се простира върху 39
статии отъ митнишката тарифа. Вносътъ на жи
вотни и месо е, освенъ това, облекченъ още съ
смекчаване строгостьта на сжществуващите наредби
по ветеринарната служба.
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Правна защита.

Интересите на повиканите подъ знамената могатъ, даже подъ прикритието на закона, лесно ла
бждатъ ощетени въ тъхно отсжтствие. Върховенъ
дългъ на държавата е да не допустне подобна възможность. По подобие на примера отъ 1870 год.,
споредъ който всички граждански процеси, въ които
се явяватъ преко или косвено заинтересувани „во
енни лица," СА били прекратени за времето, презъ
което е траяла войната, така и сега, на всЬкакви
граждански разправи чрезъ обикновените сждилища е туренъ край. Това до възстановяване мирътъ и при следните условия:
1. Ако една отъ страните е зачислена въ редо
вете на сухопжтните и морски части, поставени
срещу неприятеля, влиза въ гарнизона на некоя
крепость, или пъкъ е заета при нейното съоржжаване.
2. Ако една отъ страните е изпратена въ чуж
бина по служба въ свръзка съ войната.
3. Ако една отъ страните се намира въ властьта
на неприятеля, било като ШГБННИКЪ, или пъкъ като
заложникъ.
Тази защита се простира върху давностьта, вър
ху обявяването въ несъстоягелность и въобще върху
всички материално-правни интереси на гражданите.
Социалполитични мероприятия.

Войната е голе.мо социално бедствие, за огра
ничаването на което еж наложителни специални
мерки. Законоположенията, създадени съ цель за
подкрепяне народостопанскиятъ животъ, указватъ,
наистина, и въ социалполитична насока известно
благотворно влияние, ала те не еж достатъчни, за
да премахнатъ злините, които еж особено чувстви
телни въ средата на работничеството. Въ време на
миръ, това последното и драговолно, и по силата
на закона, прибегва до помощьта на болничните
каси, имащи голЪмо значение въ неговия животъ.
Статутите, обаче, на тия каси предвиждатъ известни
условия, които въ военно време е невъзможно да
се спазватъ и като така, облагите въ полза на тех
ните членове би престанали да сжществуватъ. За
да не стане това, въ сжществуващите наредби еж
прокарани съ специаленъ законъ съответни изме
нения, споредъ които, докато трае войната, инте
ресите на правоимащите се запазватъ по най-задоволителенъ начинъ. Тия изменения, отъ друга
страна, иматъ обаче своите неудобства: много отъ
касите, особено no-младите и още незакрепнали
финансово, не биха могли да устоятъ на повише
ните задължения, които войната безсъмнено ще
имъ причини, и те, може би, ще се видятъ при
нудени да ликвидиратъ. За да не стане това, съ
отделенъ законъ еж осигурени нови финансови ре
сурси за техъ: чрезъ увеличаване членските вноски
и чрезъ задължаване известни обществени инсти
тути и професионални сдружения, въ случай на
нужда, да се притичатъ на помощь въ определени
размери. По този начинъ се постига необходимото
равновесие между разхода и прихода, което гарантирва сжществуването на касите.
Другъ законъ предвижда подпомагане семей
ствата на свиканите подъ знамената, разбира се,
само ония отъ техъ, които иматъ действително
нужда отъ помощь. Съ такава се ползватъ: а) же
ната и децата на войника, по-млади отъ 15 год.,
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б) децата, по-възрастни отъ 15 год. и сродниците
ио възходяща линия, братя и сестри, издържани
отъ него, в) незаконородените му деца, ако него
вото задължение да се грижи за техната прехрана
е законоустановено. Помощьта има следните раз
мери: а) за жената презъ месеците май, юиий,
юлий, авгусгь, септемврий и октомври!! по деветь,
а презъ останалите месеци отъ годината — по дванадесетъ марки месечно; б) за Bct.Ko дете, помладо отъ 15 год., както и за изброените подъ б)
и в) лица — шесть марки месечно. Тя може ла
бжде давана отчасти и въ хлЪбъ, жито, картофи,
гориво и т. н.
Взети еж сжщо мерки за нормиране надниците
и еж прокарани целесъобразни изменения въ за
кона за женския и детски трудъ.
Една отъ големите злини на войната, както
вече отбелезахме по-рано, е безработицата, ето защо,
не е чудно, че голема часть отъ усилията на общест
вото и държавата отивагь въ тази насока. Борбата
съ този застрашителенъ социаленъ иризракъ се
води съ средства, които подразделятъ на следните
три групи: I. средства за целесъобразно разпре
деляне сжществуващата работа ; II. средства за съз
даване нова работа и III. средства срещу специ
фичната за големите градове безработица,
I. Тукъ принадлежи, преди всичко, най-широко
организуване трудовото посредничество между работодавци, работници, сдружения и т. н. Въведено
е, по-нататъкъ, въ принципъ, да не се възлагатъ
каквито и да било функции на безплатни добро
волци, докато има нуждающи се за прехрана, ко
ито биха могли да вършатъ подобна работа. Не се
уволняватъ отъ частните предприятия заетите въ
техъ пенсионери, ала не се и новоназначавап. та
кива, защото се дава предпочитане на тия, които
нЬматъ никакви доходи. Прани се най-широка про
паганда за пеограничаванс кжщш.тЬ нужди. За да
се даде възможност., на колкото се може по-нече
индустриални предприятия да не намалинатъ рабо
тата си, разпредЬлятъ иоржчките по место и по
време; не допущал. свърхработа и гледал., дето
това не е свързано съ некакви технически неудоб
ства, ла намаляватъ работното време.
II. Въ време на война държавата е най-големиятъ работодавенъ. Чрезъ грамадните доставки,
които й еж необходими, тя внася известно ожи
вление въ народостопанския животъ. То, обаче, е
твърде едностранчиво и трудно може да бжде
равномерно разпределяно. Да попълнятъ тази празднина еж най-пригодни обществените организации,
които требва да се стремял, къмъ създаване ра
бота въ най-широки размери. При нормално врЬме,
тия организации нематъ особено големо значение
за стопанския животъ, въ случай на економически
депресии, обаче, те иматъ всичката възможность
да играятъ крайно полезна роля. Вместо да се из
разходвал. средства за чисто благотворителни це
ли — защото върховенъ дългъ на всека обществе
на корпорация е, да не оставя обществото въ бед
ствие — много по-добре е, макаръ и съ огледъ на
далечни бждаши нужди, да се създава работата въ
моменти, когато много работни ржце стоятъ не
заети. Това постигал, чрезъ предприемане обще
ствени постройки, обширни мелиорации, пжтища,
напълно изчерпване всички гласувани кредити, гла
суване нови такива и пр. За да не се видятъ за-
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ставени нЪкои индустриални предприятия да nptкратятъ работата си изцЪло, особенъ индустриаленъ комитетъ се грижи за равномерното разпре
деляне суровите материали и за продаване фабри
катите.
III. Въпреки всички мерки, безработицата оста
ва да сжществува въ големите градове въ значи
телни размери. За да се попречи на нейното раз
ширяване, създаватъ се, отъ една страна, пречки

Кн.

17—И

за прииждането на безработни, а отъ друга — се
улеснява изселването имъ въ по-малко населени
пунктове, дето по-скоро биха намерили занятие.
Присъединяватъ се, накрай, още усилията на об
щинската и обществена благотворителность и по
този начинъ се поставятъ въ движение всички въз
можности, съ които нацията разполага, за преодо
ляване несгодите на войната.

КОНСУЛСКИ РАПОРТИ.
Външната търговия но Рцскя пйзъ 1914. гад.
Въ 1914 год. до обявяването на войната чувст
вително увеличение забелЬзваме въ стоковия обменъ на Русия съ другите държави. Тенденцията,
която напоследъкъ се забелезва въ външната тър
говия на Русия, започната отъ 1911 год. насамъ,
продължаваше да изпъква по-релефно презъ пър
вото полугодие на изтеклата година. Търговския
балансъ за първите 6 месеца на 1914 год. беше
пасивенъ: износъ 677,4 мил. р. и 710,1 мил. руб.
вносъ по европейските граници на Русия.
Войната внесе разстройство въ външната тър
говия. Никога търговските сношения на Русия съ
другите държави не еж били тъй парализирани,
както при сегашната война. Западните граници,
както и черноморските, еж почти закрити. Търгов
ските сношения съ Германия, Австро-Унгария и
Турция не само че еж напълно прекратени, което
съставлява около 50°/о отъ търговския оборотъ на
Русия, но и сношенията съ съюзните и неутрални
„държави еж ненормални. Прекратяването на тези
сношения по западните граници, както и закрива
нето на ДарданелитЬ е принудило руските тър
говци и промишленици да обърнатъ сериозно вни
мание върху развитието на северните морски пжтища за засилването търговските сношения съ скан
динавските страни и Англия, както и на развитието
на търговските сношения съ Китай, Монголия, Япо
ния и Персия. Въ това отношение е вече напра
вено нещо. Взети еж мерки за увеличаване пре
возната способность на архангелската железница,
за подобрвнието на архангелското пристанище, а
сжщо и за увеличаването търговските сношения
чрезъ Владивостокъ.
Търговския обме.нъ на Русия по европейските
граници презъ последните години се е изразявалъ
въ следните цифри (въ милиони рубли:)
Години
1899—1903
1904—1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Износъ Вносъ Общ. оборотъ Балансъ
759-0
566-2
1325-2
1222
981-2
645-5
1626-7
335-7
1367-2
785 9
2153-1
581-3
1363-9
952-5'
2336-4 4317-4
1514-0 1022-7
2536-7
494-3
1428-0 1036-7
2454-7
391-0
1420-9 1036-7
2641-4
200-4
866-0
936-0
1802-0
704)

Отъ тая таблица се вижда, че въ 1904—1908
год., въ сравнение съ 1899—1903 г., износа се е
увеличилъ съ 22.3% и вноса съ 14.0%, а въ по
следното петилетие, въ сравнение съ предидущето,
износа се е увеличилъ съ 45°/° и вноса съ 55%.
Презъ изтеклата година, благодарение на войната,
стойностьта на износа, въ сравнение съ 1913. се е
намалила съ 39 %, а стойностьта на вноса — съ
23°/о. Търговията презъ последните месеци на из
теклата година се е извършвала, по европейските
граници само прЬзъ Архангелскъ, съвсЬмъ малко
презъ руско-ромънската граница и по сухопжтната
граница съ Финляндия.
Отъ следната таблица се вижда въ какво по
ложение е била външната Гьрговня на Русия по
всичките й граници до войната и следъ войната
(въ мил. рубли) :

Граница

- Износъ
1913. 1914.

1913.

Вносъ
1914.

Общ. оборотъ
1913.
1914.

Европ. 1232-8 704-6 1146-3 851.5 2379-1 1556-1
кавказ.
132-9 104-3
18-3 22-4 151-2 126-7
черном.
азиатска 99 2
6 153-5 179-7 252-7 268-3
финланд. 55.3 57-2
56-Q 62-4 111-3 119-6
Всичко 1520-2 954.7 1374-1 1116-0 2894-3 2070.7
Граница " ИИ

Европ.

износъ

1913 1914
586-6 649-1

~
черним. /] 79-5 103-4
азиатска 52-5 56-8
финланд. 27-6 28'5
Всичко 740-3 837-7
Граница6"' 1 9 1 3
Европ. 652-1

1 9 И

55-5

черном.} 5 3 ' 4
°'9
азиатска 46-7 31-9
финланд. 27-6 28-7
Всичко 779-8 117-0

Вносъ

Общъ

оборотъ

1913 1914 1913 1914
631-8 722-1 12124 1371-2
12-0

20-6

91-5

124-0

85-3 115-3 137-8 172-1
31'9 37-6
59-5
66-1
761-0 895"6 1501-3 1733-3
1913

1914

1913

514-5 129'4 1166-6
6 3

V9
59 7
'
'
68-1 64-4 114-8
24-1 24-7
5Г7
6130 220'0 1392-8

1914

184-9
2 8

"
96-3
53-4
337-0
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Отъ таблицата се вижда, че за първите седс.мь
месеци на изтеклата година, въ сравнение съ предшествующата, износа се е увеличилъ съ 97-4 ми
лиона рубли, а вноса съ 134*6 милиона рубли, ко
гато за последните петь месеци и износа и вноса
се е намалилъ въ големъ размеръ. За забелезване
обаче е, че презъ време на войната, до като из
носа въ сравнение съ сжщото време въ 1913 год.
се е намалилъ около осемь пжти, вноса — само три
плети. Причината на това явление, по отношение
на търговията по европейските граници се обясня
ва съ обстоятелството, че вносните стоки се регистриратъ въ митниците не по времето на техното
действително пристигане въ митниците, а по вре
мето на техното освобождаване отъ последните.
Що се отнася до търговията по азиятската граница,
то главната причина на това явление требва да се
търси въ обстоятелството, че закриването на евро
пейските граници благоприятствувало на вноса на
скжпи чуждестранни стоки презъ пристанищата на
приморската область, когато износа на ефтини и
тежки руски стоки е билъг твърде много затрудненъ. Като се вгледаме въ общия балансъ на вън
шната търговия презъ изтеклата година, ще забележимъ, че войната е изострила сжществующата
тенденция въ отношенията между износа и вноса,
която тенденция, както посочихъ по-горе, се наб
людава вече отъ нЬколко години насамъ, а именно —
по-бързото развитие на вноса, отколкото на износа.
Такъвъ пасивенъ балансъ въ външната търговия на
Русия се помни само въ 1875. година. Въ исто
рията на руската външна търговия се отбелезватъ
неколко големи пасивни баланси (въ мил. рубли):
1869. год. — 8 5 , 1872. г. — 146, 1873. г. — 104,
1875. год. — 208, 1880. г. — 102, 1889. г. — 21
и 1914. г. — 1613.
По местоназначение, износа се е разпр-Ьд-Ьлилъ
както следва (въ милиони рубли) :

Германия
Великобритания
Холандия
Франция
Белгия
Италия
Австро-Унгария
Дания

1913. г.

1914. г.

4526
267-0
177-4
100-9
64-7
73-8
65-3
36-4

248-7
187-3
94-7
55-6
49-2
40-6
38-8
17-8
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Турция
Ромъния
С. А. Съед. Щати
Испания
Швеция
Норвегия
Египетъ
Финландия

34-4
21-7
14-1
8-9
11-4
67
87
55-3

14-6
12-8
8-7
6-8
63
5-0
4-2
57-2

Всичко 1,420 9

866-1

Презъ време на войната износа за всички дър
жави е билъ сведенъ до нула съ изключение на
Англия, — износа за августъ — декемврий 1914 год.
е съставлявалъ 35'6 милиона рубли, cptmy 140'3
милиона рубли и Финландия — 28-7 мил. рубли,
срещу 27-7 мил. рубли за последните 5 мт.сеци
на изтеклата година.

Германия
Великобритания
С Щати на С. Амер.
Франция
Остъ-Индия
Австро-Унгария
Холандия
Китай
Италия
Швеция
Турция
Дания
Египетъ
Норвегия
Белгия
Финландия

1913. г.

1914. г.

642-8
170-4
74-2
56-0
300
34-7
21-4
15-3
16-7
16-1
16-9
12-8
5-9
9-8
8-6
510

416-1
166-9
77-2
42-8
24-4
22-9
19-5
17-6
15-1
110
9-4
7-9
7-5
6-7
5-5
53-7

Презъ последните 5 месеци на отчетната го
дина най-много стоки еж били внесени отъ Англия
и Финландия. Що се отнася до внесените ужъ
презъ време на войната стоки отъ Германия и
Австро-Унгария, това се обяснява съ обстоятелството,
че тъзи стоки еж били получени въ митническите
складове до войната, а еж пуснати въ вжтре.ино
обръщение презъ месеците авгусгъ и декемврий.
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товодството (тримЪсеч. материалъ
— отъ стр. 61). Всички сметки въ
главната книга еж надписани — де
вата страна съ
„Положителни
пера",
дЬсната
—
съ „Отрица
Въ този отдел ь ще се отбт.лезватъ всички постжпленйя, било въ ре
дакцията на списанието, било въ библиотеката на камарата. Това от- телни пера". Въ практиката всичбелЬзване ще се съпровожда съ кратки бележки и рецензии за съдър смЪтки се надписватъ съ: „да да
жанието на всеко издание, което може да интересува нашите четци. ва" и да зема" или съ „дебитъ" и
„кредитъ", а пъкъ азъ мисля; че
може даже и да се изоставятъ тези
Счетоводство отъ Г. Ионковъ, то спремо стопанина, респек надписания, безъ да се измени сжпреподаватель при срЬдното тър тивно стопаните, се нарича щината на сметката.
говско училище при Софийската капиталъ." Наистина, върху по
Отдела „Сметки" е съвсЬмъ ела'
търг.-индустриална камара и т. н. нятието капиталъ има най-раз бо застжпенъ, когато той е найI-ви курсъ.— Сжтность, елементи нообразни дефиниции, но тази да важния. Показватъ се само 5 об
и основа, (споредъ програмата за дена отъ г. И. не е дефиниция, а разеца отъ сметки и то общи. Нищо
средните търговски училища) це едно абстрактно обяснение. На едно не се говори за сжществуването на
на лв. ] - 40 стр. 80. Г-нъ Г. Ион дете въ I или II к. на търговско резултатните сметки. На стр. 36.,
ковъ е авторъ на най-многото и училище да обяснявашъ, че „пред като се говори за „сметката на
най-разнообразни ржководства въ приятието" (нещо неодушевено)
"
областьта на търг. образование у длъжи, ще бжде една съвсЪмъ стопанина", се казва „
на
практика*),
за
да
се
даде
понасъ. Забележително е, че нито безцелна и напразна работа. Поедно отъ тФ.зи ржководства не е ясно, no-разбрано е да се при ясна представа, отъ една страна,
одобрено отъ Министерството, ни ема дефиницията, приемана отъ за случайнитЬ и крайните общото пъкъ е подлагано на една по- белЬжити капацитети, че капита- отчетни изменения на капитала и
обширна рецензия.
лътъ е разликата между ак отъ друга — за образуването на съ
ответното общо отчетно измене
Ако досега издадените съчине тива и пасива. „Съпоставянето ние, сметката на стопанина се под
ния на г. И. еж били донекяде пъкъ сумата на актива съ сумата разделя на две отделни сметки:
търпими, за ржководството, което на дълговете спремо третите лица, 1) с/ка капиталъ и 2) с/ка загуби
е предметъ на настоящите ми бе за да се намери капитала, се на \и печалби." См+.тката Загуби и
рича рекапитулация."
Рекапи
лежки, не може се каза това.
тулацията
(повторение)
е
самото | Печалби служела : „за движението
Преди всичко г-нъ И. нарежда
действие,
а
„съпоставянето
и
т. н." I на загубите и печалбите отъ икос в о е т о „счетоводство" споредъ
нашия
законодатель
въ
чл.
33
на \ номическите счетоводни опе
„програмата за средните търговски
рации (к. н.) на предприятието".
Бълг.
търг.
законъ
нарича
съ
ху
училища." Всеки посветенъ знае,
И дилетантътъ би казалъ, че по
бавата
и
отговоряща
бълг.
дума
че ние още нгъмаме една уни
добни твърдения не издържатъ кри
равносметка.
фицирана програма за нашитгъ
тика. За образуването на какво „съ
средни търговски училища.
г. Ионковъ има погрешно поня ответно (!) общо отчетно измене
Да се започва съ запознаването тие за счетоводните пера и опе ние" се говори? И това ли е за
на инвентара и баланса е немето- рации и ги смесва съ понятието дачата на см. „Заг. и Печалби?"
дично и непедагогично. Инвента- търговска сделка. На стр. 14 се
Изглежда, че г. Ионковъ е отрътъ е описътъ на различните ка казва , , . . . управительтъ на пред
тегории активи и пасиви, които за приятието е длъженъ да вземе бе крилъ разковничето на счетовод
начинающия еж неизвестни или лежка отъ измененията (к. м.) ството при стоковата търговия, та
нЬкои отъ тФ>хъ не се поддаватъ к о и т о извършените счетоводни при всека продажба на стоки от
на разбирането му (напр.: девизи, операции (к.м.) еж причинили (к.м.) деля печалбата подъ наименование
ефекти, римеси и т. н.). ОсвЬнъ въ съставните части на имущест „ценова разлика". Нищо по-жела
телно, но и нищо фактически потова, инвентара и баланса требва вото."
да считаме, най-вече, като отраже
Счетоводната операция или перо невъзможно. Подобна практика се
ние за състоянието на нашите ак е резултатъ, следствие на из допуща като редко изключение,
тиви и пасиви, както и на чистия вършената търговска сделка, коя когато търгуваме само съ 1—2 ар
ни капиталъ въ края на търгов то причинява стопанствените из тикули и ни е лесно, веднага елвдъ
продажбата да изчисляваме печал
ската година, следъ като се рабо менения.
бата.
тило вече. А тази счетоводна ра
Азъ мисля, че току що цити
Всички загуби и печалби г. И.
бота е ставала по сметките и рания пасажъ отъ книгата на г. И.
книгите. Логичното заключение, я съвсе.мъ опорочва и причислява минава въ см. „Лългъ ejemonaследователно, е да се почне съ къмъ реда на несериозните трудове. нинъ" (разбирай см. Капиталъ). Отъ
изучването на смЬтките и да се
Разделенето счетоводните пера гледна точка на крайния резултатъ
следва по-нататъкъ.
на положителни и отрицател логично, но нали двойното счето
Още на стр. 8 г. И. говори за ни може да послужи само за об- водство ни дава възможность да
ефекти, девизи портфеилъ или ри ясняване двЬте срещуположни стра откриемъ не само чистата печалба
меси, ипотечни дългове, преходни ни на счетоводната сметка, но не или загуба, но и да слЬдимъ за
(транзиторни) активи и пасиви (!) и да се употребява систематично произхождението на различните за
На стр. 14 се даватъ примери отъ за наименование страните на смет губи и печалби ? А това става чрт.зъ
счетоводни опериции и образци отъ ките. Прегледайте книгите на На резултатните с/ки.
Г. Ионковъ минава капитала (стр.
,,пера," безъ да иматъ учениците родната Банка, на частни банки и
понятие отъ счетоводна сметка. д-ства, книгите на всички търгов
*) Изглежда, че г. Ионковъ най-малко
Най-неопитния учитель не би треб ци и т. н. никждЪ не ще намерите
вало да стори това.
това, което г. И. показва даже въ е държалъ сметка за практиката, иначе
немаше да се явява често въ конфликтъ
„Дългътъ на пргьдприятно практическото приложение на сче съ нея.
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64) между пасивите въ инвентара. нредъ фауната на БЬлого море, а I Землед/ьлие, София, кнж. V.
Достатъчно е внимателно да се про следъ^ това риболовството по на-1 „Нисши или зимни земл. училища"
чете чл. 33 отъ Б. Т. 3. за да се шия беломорски брегъ, като еж отъ А. Ангеловъ. „По фалшифивиди, че капиталътъ не е пасивъ. засегнати последователно следните капията на виното у насъ" —Д-ръ
Относително алгебрическото об- въпроси: предметъ на риболовст Фр. Мавровъ и пр.
ясняване основите на двойното сче вото; условия на риболовството;
товодство, ще посоча цитатъ отъ днешното риболовство (на открито
Ново Земледгълие, кпнж. IV.
известните автори — Reisch und море, близо до брега и въ блата „Скотовъдците сдружаван, у насъ
Kreibig*): „Споредъ нашето схва та); рибари; използуване на уло и Tt.xnara роля" отъ Ст. Драга щане научния характеръ и напре- вената риба, доходъ отъ риболов иовъ. „Регулиране почвената влага
дъкътъ на счетоводната теория не ството въ морето и блатата, мерки посредствомт. обработката на поч
се гарантиратъ чрезъ употребява за подобрение на беломорското ри вата. — В. Георгиевь.
нето на алгебрически символи, а боловство. Написани СА на лекъ
Модерно землед/ьлие, Русе,
чрезъ органическото опиране върху увлекателенъ езикъ и издаватъ со
Полит. Економия и Правната наука, лидно познаване на третираната бр. I и II.
съ чиято помощь специалистътъ по материя отъ страна на автора.
Природа, София, кн. 9. Статии,
степенно ще постигне изработва
научни съобщения, местни въпроси,
нето и разрешаването на трудните
Списание на бълг. инж. арх. и отговори.
случаи отъ практическия животъ." дружество. София, бр. 19 „ОпроНародно стопанство, София,
Колкото се отнася до ясностьта стотворяване на грамоотводите," бр. 9 и 10 „Търг. академии на
въ изложението на мислите, цити- отъ Т. Ив. Цоневъ. Конкурсъ за Западъ" отъ Ил. Д. Л+,яровски.
рамъ следния пасажъ (стр. 6): „По- фасадите на зданията за народенъ „Предназнач. на държ. печатница"
„неже всеко едно предприятие музей и народна библиотека въ Петъръ Глушковъ. „По вносътъ,
„представлява отделно стопанство, ст. София.
преглеждането и маркирането на
„което, като юридическо (морално)
Право, София, бр. 20. „За фор златните и сребърни предмети"—
„лице, действува по инициативата мата на продажбата на недвижими Д-ръ Н. Петковъ „Чипровското
„и за сметка на собствениците имоти, принадлежащи на непълно килимарство"— Ат. Добревъ. ,,По„на вложеното имущество, затова летни, отъ Д-ръ Т. П. Тодоровъ. литич. економия на Д-ръ Хр. Му„то фактически нема и не може да „Възрастьта на подсъдимия и за- тафовъ и Д-ръ Ивановъ. Обща
„има своя собственость. Ето защо м-Ьната и смекчаването на наказа хроника. Еком. бележки. Книжнина.
„(к. м.) счетоводството о п и с в а нието". — Н. Сждебна практика
„имуществото на всеко едно пред Изъ чужбина. Книжнина.
Демокр. Пргьгледъ, София. кн.
приятие двояко; единъ пжлъ като
1, год. XII. „Досегашните резул
„положителна величина подъ
Кооператоръ, София, бр. 6 и тати отъ войната и положението
„названието активът, е. величина, 7. „Читалищниятъ съюзъ и об- на България" — В. Ганевъ. Лите
„изразяюща съвокупность отъ цен- щиягъ съюзъ на българ. зсмлед. ратурен!. отделъ; общественъ пр!.„ности, съ които предприятието кооперации" отъ Д-ръ Ив. Д. Шиш- гледъ; библиография.
„разполага, действува и втори пжть мановъ. Наставления за коопера
„като отрицателна
величина, циите. Съюзенъ отд1,лъ.
Банковъ npihtAcdh, София кн.
„подъ названието пасивъ, т. е. като
9. „По кредитирането на популяр
Съвргъменна мисъль, София, бр.
„величина, изразяюща абсолютната
ните банки" отъ Ив. Овчаров-...
„стойность на актива, като чужда 33. „Защо Италия напустна нем „Английската банка и войната" -—
ския съюзъ" отъМонпарнасъ. Воен
„собственость."
Д-ръ Е. Jaffe. Борсовъ прЬгледь ;
ното обучение и ученишкитБ ле
хроника ; финансови изучвания
гиони. — Д. Казасовъ.
Азъ се въздържамъ отъ комен
Вносно-износенъ пр/ьгледъ, Со
Бюлетинъ на Русенската т.
тарии. Нека това стори читательть
инд. камара, Русе, бр. 38. „За- фия, бр. 2 из. „Търговското съ
самъ.
Съжаляваш., че местото не поз конътъ за общ. предвидливость и словие и задачата на комитета за
волява една обширно аргументи неговото прилагане".,, Последниятъ общ. предвидливость". „Още по
рана рецензия, за да се покаже на извънреденъ мелничарски съборъ привилегията на Бълг. земл. бан
ка" и др.
пълно несъстоятелностьта на въ въ София".
просния печатань трудъ на г. Ионковъ. Задоволихъ се съ кратки бе
лежки. Посочихъ на некои дефекти
и абсурди, за честьта на зараждаващата се у насъ професионална
роси. За тази ц-Ьль той може да
литература.
Т. А. Кумановъ.
прибегва, както до съдействие го
I. До комитета на обществената на административните власти, така
Бп>лп>жки вурху фауната и пр-Ьдвидпивость. Въ отговоръ на и до съветите на учреждения, ко
риболовството въ Бгьло море, негово едно запитване до камарите ито той счита, че могатъ да му
отъ Ст. Консуловъ. Отпечатъкъ J по въпроса—на кои предмети мо- бждатъ полезни. Комитета има ве
отъ трудовете на бълг. природоиз- же да се разреши изно:ътъ, а на че известна дейность задъ себе
питателно д-во, кн. VII— 1915. г. кои би следвало да се забрани — си и до сега той нито въ единъ
Плодъ на лични наблюдения и отправихме му следното писмо: случай не се е отнесълъ до т. инд.
„Комитета за обществената пред камари за съдействие. Обстоятел
изучвания, горните „бележки" ех
видливость
е единъ автономенъ ин- ството, че тия последните, по бук
единъ цененъ приносъ къмъ въпро
са за рационализирването на нашето ститутъ съ широки права и имащъ вата на закона, еж застжпени въ
риболовство. Разгледана е най-на- всичката възможность, да се осве неговия съставъ, малко изменя отъ
тлява най-точно и всестранно вър- сяицностьта на това преиебреже*) „Bilenz. u. Steucr" 1914. г. стр. 237. ху всички интересуващи го въп
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ние, защото нито при назначава
нето представляващите ги лица
г-да членовете на камарите бидо
ха сезирани, нито пъкъ отпосле
се поиска отъ тия последните да
дадатъ известни директиви на сво
ето застжпничество. По този начинъ, участието на камарите въ
комитета се свежда до една неособно значителна величина. Поради
това именно, некои г-да членове
на камарата намиратъ, че и въ да
дения случай би било по-добре
тази последнята да не изказва ни
какво мнение, за да не се ангажирва съ дейностьта на комитета,
която й е била така чужда досега.
При това, за да се произнесе на
пълно обективно по въпроса, въ
неговата целость, необходима е из
вестна подготовка на работата —
проучвания, събиране сведения от
носно сжществуващите запаси и
пр. — за което краткостьта на
времето не дава възможность.
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Не така се схваща, че е поставенъ въпросътъ съ триците.
Необходимостьта имъ за изхранва
не добитъка въ страната е твър
де чувствителна, главно поради
големата липса на ечмикъ. Про
летната паша не е въ състояние
да запълни сжществуващата празднина. При това, поради налага
нето известниятъ типъ брашно за
всички мелници, производството
на триците ще се намали; цената
имъ е достатъчно висока, за да
не представлява некаква загуба
за мелничарите; износътъ имъ
би далъ възможность за широко
контрабандно изнасяне на сродни
темъ артикули, абсолютно необ
ходими за изхранването на местно
то население. По тия съображе
ния износътъ на триците не би
следвало да бжде разрешенъ.
Отъ списъка на забранените за
износъ стоки, намира се, че могатъ да бждатъ изключени кюспе
Въпреки тия възражения отъ тата. Има фабрики въ страната,
принципиаленъ характеръ, болшин които отъ остатъците на своето
ството г-да членове еж за единъ производство фабрикуватъ кюспе
отговоръ, макаръ изхождащъ само та, неконсумируеми отъ насъ. Съ
отъ о б щ и търговско-политични тия последните може да се храни
преценки и въ резултатъ на из добитъкъ, само следъ като се претъкнатите мотиви за и противъ се работятъ по известенъ начинъ—не
що, което не става въ България.
сформиха следнигв положения:
Износътъ на свинската мась мо Обстоятелството, че такива фабри
же да бжде разрешенъ. Тя е ар- ки отъ години насамъ не еж пла
тикулъ подлежащъ на развала, въ сирали въ местните пазари нито
много случаи е приготвена не осо най-незначителни количества кюс
бено образцово и нема големо зна пе, може да се провери и, като
чение като хранителенъ продуктъ така, нема защо, единъ артикулъ,
презъ наближаващите горещини. който и въ мирно време е предПо-големо е нейното значение ка метъ само на чужда консомация,
то суровъ материалъ за пригот да бжде задържанъ въ страната.
вяне вазелинъ и, ако въ страната
Накрай, камарата намира за несе чувствува нуждата отъ такъвъ, излишно да обърне вниманието на
добре би било, разрешаването из поч. комитетъ върху царевицата и
носътъ на свинската мась да се рапицата. Това еж артикули, под
свърже съ осигуряване вносътъ на лежащи на развала и предназна
този последниятъ артикулъ.
чени въ своята по-голема часть за
Не сжществуватъ вече основа износъ. Уместно би било, да се
телни мотиви, които да налагатъ издири съ най голема положителпо-нататъшното задържане и на ность, какви еж количествата, съ
боба въ страната. Неговото съ които сега страната разполага и,
храняване, наистина, не е свързано следователно, не би ли могло да
съ некакъвъ големъ рискъ, но за се разреши износътъ имъ въ из
това пъкъ наближаващата нова ре вестни рамки. Този износъ може
колта гарантира набавянето на не да се организира отъ самия коми
обходимите количества, когато те тетъ и да се използва за набавя
биха станали нуждни. Освенъ то нето други, нуждни намъ стоки.
ва, той е вече концентриранъ въ
Отъ списъка на стоките, позво
малко ржце и цената му е тол лени за износъ, камарата намира,
кова висока, че го прави почти че требва да изключимъ следните
недостжпенъ за широките слоеве. артикули, следователно, да се за
Населението има вече редица дру брани износътъ имъ:
ги артикули, съ които успешно
Върви и вжжа конопени. Ек
може да го замести въ своята стракти отъ смрадлика, дивь кеспрехрана, а износътъ му ще до тенъ и кебрашо. Канапъ конопенъ.
принесе твърде много за подобря Конопи зелени, сушени и пр. Къл
ване положението на паричния па- чища отъ ленъ и конопъ. Ленъ
заръ въ страната.
зеленъ, сушенъ или топенъ. Лика.

Кн. 17—18.
Макарони. Нешесте. Паламудъ за
щавене. Сапунъ за мазане и ин
дустриални цели, за пране и за
миене (непарфюмиранъ). Углавници
(юлари) конопени. Фиде. Хартия
за обвиване (амбалажна), за печа
тане, писане и рисуване. Юфки.
На конопените изделия — защо
то еж необходими за местна кон
сомация и цената имъ се е пови
шила въ големъ размеръ, а на
тестените — по известни съобра
жения.
Забелезва се сжщо така извес
тна неноследователность въ забра
няване износътъ на вълната, отъ
една страна, и въ свободния износъ
на некои вълнени произведения.
Следвало би, този въпросъ да се
наново проучи и да му се даде
едно решение, хармонирващо съ
общите народостоиански изисква
ния на страната."
II. По пренасянето на стоки отъ
Деде-агачъ за стара България. Ми
нистерството на финансиите беше
разпоредило стоките отъ Дедеагачъ за стара България да се пренасятъ само презъ митниците, въ
Бургазъ, Харманлий, Пловдивъ и
София, съ което се ощетяваха ин
тересите на търговията отъ другите
митнически райони. По този поводъ камарата отправи следнята
телеграма до министра на търгови
ята, копие до министра на финан
сиите :
„Съ телеграма 7043 отъ 2. май
Финансовото министерство е наре
дило до митницата Деде-агачъ да
не допуща транспортирането стоки
за стара България, освенъ посредствомъ митниците Бургазъ, Хар
манлий, Пловдивъ и София. Претранспортирането отъ тия послед
ните митници е сжщо така запретено. По силата на това новосъз
дадено положение, противоречащо
съ закона за митниците, директно
то пренасяне стоки отъ Деде-агачъ
за стара България се явява невъз
можно и интересите на всички тър
говци отъ района на камарата ни
се виждатъ чувствително ощетени.
Тия последните ще требва да плащатъ и по-високи превозни такси,
и да понасятъ излишни посредни
чески разноски въ пунктовете на
обмитването. И безъ това търго
вията въ страната се извършва при
много отруднени условия, та наймалко държавата е, която би тре
бвало да й създава нови пречки.
Мнозина тукашни колониалисти и
фабриканти съ право се оплакватъ
отъ тази наредба и молятъ за ней
ното отменяване. Като не съзира
ме нЪкакви основателни мотиви, на
лагащи сжществуването на едно та-

Кн. 17—18.
кова вр%дно положение, молимъ
съответни отъ Ваша страна постжпки за най-бързото му премахване."
Въ резултатъ на това ходатай
ство, Министерството на финанси
те разреши, съ телеграма № 7384
отъ 7 т. м., транспортирането на
стоки и до варненската митница.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Стр. 307.

//. Наемъ на товарителнипиь
За износителите на стоки отъ
корита, шалани, мауни
България. Министерството на фи
нансите съобщава съ телеграма отъ
и шлепове.
За превозване на разни стоки и 27 априлъ, че исканията за новоматериали ще се плащатъ дневно износъ или транзитъ требва да се
за всеко корито следните такси: отиравятъ до митниците, а не до
а) Въ границите на Варнеския министерството. Последните трЬб„ с „ „„
,„
' ва да проверянатъ по документи
сл
на министерството,
и Ьургарския заливи по 60 лева.' и по наредбите
•
>•.}-.
Наемъ за ползуване отъ дър
б) Вънъ отъ границите на Вар да-ли стоката, за която се иска разжавните плавателни сждове. Ми ненския и Бургаския заливи по I "Vшение, не е била купена съ ус
р1,1
нистерството на железниците, по 100 лева.
ловие
да остане въ страната и,
щите и телеграфите съ заповед],
вследствие на това, новоизноса и
в)
За
товарене
и
разтоварване
въ
Варненското
пристанище
по
50
лв.
отъ 20 априлъ т. г. определя вре
За превозъ на пе.съкъ, ломени транзита й да еж забранени. Ако Ми
менно таксите за ползуване отъ
и
трошени
камъни и други нео нистерството е разрешило случай
държавните плавателни сждове
но новоизноса на такива стоки, мит
извънъ басейните на Варненското и бработени каменни материали ще ниците ще сиратъ изнасянето имъ.
се
събиратъ
за
наемъ
па
товариБ у р г а з к о т о пристанища, както
гелните корита само половината
Забраненъ износъ, новоизносъ,
следва:
отъ горните такси.
транспортъ и транзитъ. Отъ 22
j априлъ т. г. До второ разпореж/. Наемъ за реморкьорипиъ.
По контрола на парнит* котли , д а н е забранява се новоизноса на
брадви,
а) За превозване на пжтници и и безопасностьта на пашинтЪ.\жеЛ№знитп
Л0Пати,
стоки, или за ремаркиране па дър Вследствие многократно констатир- J киркомотики, кирки, триони,
жавни и частни корита въ грани ване, че голема часть отъ доста-; чуНОве желпзни, ломове, тесли
цата на Варненския и Бургаския вяните у насъ парни котли, дви- и др. подобни желпзни изд/ълич.
заливи (Варна—Евксиноградъ, Вар гатели и земледелски и индустри
Отъ 17 априлъ т. г. За напредъ
на—Галата и Бургазъ—Анхиало, ални работни машини не отгова- нема да се разрешава износа на
Бургазъ—Созополъ) ще се плаща рятъ на законните технически изис никаква царевица.
съгласно глава 5 § 4 на приста квания, които еж въ сила въ стра
Отъ 24 априлъ т. г. На пжтни
нищните такси отъ 1906 г., а ната, отъ гдето произхождатъ, и ци, които минаватъ презъ Бълга
на тия, които еж въ сила у насъ, рия за друга държава, разрешава
именно:
не еж снабдени съ всички пред се да транзитиратъ съ себе си
За ползуване отъ 1 до 5 часа 30 лв. пазителни приспособления за из златни монети на сума до 500
За всеки последващъ часъ по
5 лв. бегване възможните злополуки съ Лв. най-много, безъ удостовере
б) За превозване на пжтници и работниците; не се продаватъ по ние, cpt.iny изпълнение на обик
стоки, или за реасоркиране на действително развиваната отъ техъ новените транзитни формалности.
Отъ 21 априлъ т. г. За финни
държавни и частни корита вънъ мощность или производителност!, и
отъ границите на Варненския и не се придружаватъ отъ изиску- вълнени платове, позволени за
Бургазкия заливи ще се плащатъ емигь се чертежи и документи, из износъ, ще се считан, само ония,
дадени или проверени отъ офи на които квадратния мстъръ тежи
следните такси на день:
циалните технически в л а с т и въ 450 гр. и по-малко.
страната, отъ която произхождатъ,
Отъ 6 май т. г. До вгоро раз
23 100 — Министерството на търговията, пореждане забранява се износа, но
Варна—ромънската граница
28 100 промишленостьта и труда е издало воизноса, транспорта и транзита на
Варна—Фъндъкли
30 100 окржжно № 584 отъ 18 априлъ бертолетовата соль и черве
Бургазъ —Месември я
40 120 т. г. до окржжните управители, въ ния фосфоръ.
Варна—Гьозикенъ
42 120 което еж дадени подробни упжтБургазъ—Емине
Отъ 6 май т. г. За всеки тран
42 120 вания относително техническите ус зитъ и новоизносъ на стоки, идящи
Бургазъ—Атлиманъ
ловия,
на
които
требва
да
отго50 130
Бургазъ—Василико
отъ или презъ Ромъния за Тур
60 140 варятъ парните котли — стабилни, ция, митниците ще искатъ разре
Бургазъ—Ахтополъ
полустабилни
или
локомобилни
и
75 150
Бургазъ —Турската граница
разните видове двигатели и земле- шение отъ Министерството на фиВарна—Бургазъ, или обратно 90 150
делчески и индустриални работни нансиите, като указвагь но възможность най-точно наименова
в) Когато реморкьорите пжту- машини.
нието, видътъ и количеството на
ватъ по държавна работа, или въ
Това окржжно е предназначено стоките.
услуга на частни лица, те могатъ за разгласяване между органите на
да зематъ и пжтници срещу за административната власть, а тъй
Списъкъ на артикулите, забра
плащане на таксите за Ш-а класа, сжщо и между представителите на нени за износъ отъ Гърция. Докоито събира Бълг. Търг. Пара машинни фабрики и купувачите битъкъ всекакъвъ, жита и брашна.
ходно Дружество за съответните на разни индустриялни и земле- Месо. Минерално масло. Фасулъ,
разстояния. За ония точки отъ делчески машини.
картофи, сирене, дървено масло,
крайбрежията, които не се посеНарушителите ще се преагЪд- маслини, солена риба, моруна, кон
щаватъ отъ параходите на това ватъ и наказватъ съгласно надлеж серви. Злато на парчета, пръчки,
дружество, ще се събира таксата ните постановления на наказател плочи и пр. Вжглища. Хромъ, База следующето най-близко при ния законъ и законите за търгов къръ и олово. Кожи изработени
станище.
ско-индустриалните марки, жен- за направа на хамути, седла и войНаемателите и техните служа ския и детския трудъ, мерките и нишки обуща. Сапунъ. Бои всЪщи и работници се превозватъ теглилките и за блгоустройството какви. Масло. Фуражи. Пушки,
на населените места.
[сабли, щикове и патрони система
безплатно.
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Манлихеръ-Денауеръ, Българ. манлихеръ, турски маузеръ, Гра, мартини-маузеръ, револвери и патро
ни система Баяръ-колть№ 1871 —
1893, гилзи праздни и пълни, ар
тилерийски и кавалерийски при
надлежности. Бинокли. Телефонни
инструменти.Бензинъ. Захъръ. Въл
на и вълнени конци. Тюкюртъ. Со
да. Кафе. Бира. Видело. Кожи. По
вали и тЬмъ подобни. Медикамен
ти и хирургически инструменти.
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ките и сливите. Въ района на
Шуменската земледелска катедра
се пресметатъ загуби отъ сланата :
на лозята около 30%, на фасуля и
картофите до 5%, на орехите до
60%, на ябълките и сливите до
5%. Фуражните растения почти
на всекжде еж добри.
Скотовъдство. Едъръ добитъкъ
добъръ съ изключение въ Тър
новско, поради недостатъчно фуражъ по домовете и слаби пасби
ща. Дребниятъ добитъкъ е тоже
добъръ, съ изключение въ Тър
ЗЕМПЕДВЛЧЕСКИ БЮЛЕТИНЪ.
новско, гдето овцете еж измрели
Bptme. Презъ месецъ априль отъ „кара-шапъ" и „митилъ" 20,
времето е било изобщо сухо и до 30, а некжде до 50%.
ста студено. На всекжде изъ ра
йона на камарата се е чувствувала Зарегистровани фирми въ района
на Варненската търговсконужда отъ дъждъ, както за из
индустриална камара.
вършване на пролетното посеване,
тъй и за зимните посеви. Къмъ
1) Димитръ С. Катранджиевъ —
23—25 априлъ е падналъ слабъ
Попово, определение на Шумен
студенъ дъждъ, вследствие на кой
ския Окржженъ Сждъ № 3471 отъ
то времето се значително подсту18. октомврий 1914. г. per. № 21
ди и докара слана, твърде покостна
Д. В. бр. 27/915 год. Житарство.
за лозята. Очаквания дъждъ дойде
При Шуменски Окр. Сждъ.
едва къмъ 10—12 май, но по
2) „Напредъкъ" земледелческо
своята напоителность той е отъ
спестовно
заемно сдружение, село
голема полза за посевите.
Омуръ-Бей, Поповско, на 3. януар.
Зърнени храни, лозя и др. Зим 915 год. съ опред. № 39 отъ 3/1.
ните посеви, съ малки изключе 915 г. на Шум. Окр. С. per. № 4 .
ния, СА добри, даже много добри. Д. В. бр. 80. Търговия и операции
До сега не еж пострадали отъ за съгласно устава на дружеството.
сушаване, нито пъкъ отъ излишна
3) „Прогресъ" Земледел. коопе
влага. Появила се е вь значителни ративно д-во, с. Каванлъкь, Тър
размери ръжда, която вь пЪкои новско, оир. № 69 отъ 10/1.915 г.
райони (Дреновско напр.) е обхва на Търн. Окр. С, per. № 1. Д. В.
нала голема часть отъ посевите и бр. 77. Кооперативни цели, съглас
задава сериозни опасения на та но устава.
мошното население. Сеитбата на
4) Герчо П. Зидаровъ отъ село
пролетните храни почти на все Имризорь, Шуменско, опр. № 224
кжде изъ района се е извършила отъ 30/1.915 на Шумен. Окр. С,
при неблагоприятни условия. По per. № 1. Публик. въ Д. В. бр.
ради големата сбитость на почвата 72/915. Бакалия и кръчмарство на
отъ честите зимни и пролетни дребно.
дъждове, приготвянето й за сеитба
5) Иванъ Димитровъ х. М. Чане било трудно. На много места ковъ Шуменъ, оир. № 358 отъ
(Шуменски районъ и отчасти Тър 6/II.915 г. на Шумен. Окр. Сждъ,
новски), вследствие на изсушаване, per. № 2, Д. В. бр. 72/915 год.
бобътъ и царевицата или не еж по Производство и продажба и стоникнали, или пъкъ, гдето еж по ларски изделия на едро и дребно.
никнали, то е нередовно. Все пакъ
6) „Спестовность" Земледелско
дъждовете отъ 10—10 май възвръспестовно
заемно сдружение. Село
щатъ ослабналата надежда къмъ тия
култури. Сланата, която е паднала Имренчево, Шуменско. Опр. № 423
навредъ следъ дъжда на 22 ап отъ 12/И.915г. на Шум. Окр. С,
рилъ е повредила много лозята, per. 3/915 г. Д. В. бр. 72. Коопе
особено на по-низките места. Тя ративни цели съгласно устава.
7. Христо Н. Писаревъ. Село Куе изгорила на некои места сжщо
фасуля, картофите, орехите, ябъл руджа-Еленъ Гор.-ОрЬховско. Зарегистрована на 13/111.1915 год.
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оир. № 988 отъ 13/111.915 г. на
Търн. Окр. С. per. № 4, Д. В.
бр. 82/915 год. Търговия съ ко
лониални и манифактурни стоки.
8) „Каика" земледелско спес
товно заемно сдружение отъ село
Троица, Преславско, опр. № 23
отъ З/Н.915 г. на Шумен. Окр. С.
per. № 1. Д. В. бр. 78/915 год.
Кооперативни цели съгласно уста
ва на сдружението.
9) Трифон ь Ивановъ & C-ie Тър-.
ново. Опр. № 441 отъ 6/II.915 г.
на Търн. Окр. С. per. № 5. Д. В.
бр. 85/915. Бакалия, галангария и
джамджилъкъ.
10) Кооперативно индустриално
дружество въ гара Невша, Прова
дийско, опр. на Варн. Окр. Сждъ
йод. № 671, per. № 741 отъ 1/11.
915 г. Д. В. бр. 77/915 г. Постро
яване мелница и произвеждане
брашно за членовете на д-тото.
11) Пенчо К. Ковачевъ Габрово.
Опр. на Севлиевски Окр. С. подъ
№ 265, per. № 506 отъ 14/11.915
г. Д. В. бр. 85/915 г. Търговия съ
колониални, железарски и кожар
ски стоки.
12) „Братство" I-ва българска
кооперативна производителна пар
на мелница въ с. Язла (Шуменско)
опр. № 820, per. № 5, на Шум.
Окр. С. отъ 30/111.915 год. Д. В.
бр. 80/915 год. Производство на
брашно, продажба на дървенъ
строителень матсриалъ и др.
13) Панко В. Балгаджиевъ отъ
Варна, опр. № 1635 per. № 978
отъ 7/IV.915 г. на Вар. Окр. С.
Д. В. бр. 85/915 г. Производство
и продажба на вина и разни мест
ни спиртни напитки на едро и
дребно.
14) Андрей Г. Ивановъ, НовиПазаръ, опр. на Шумен. Окр. С.
подъ № 1040, per. № 3 отъ 9/1V.
915. г. Д В. бр. 81/915. год. Жи
тарство, покупки и продажби на
недвижими имоти, предприятия,
представителство и др..
Несъстоятепности въ района на
Варненската търговскоиндустр. камара.

Събирателно Д-во Сюлеймань
X. Бей Ахмедъ Биджакъ. Търговия
съ дървенъ строителенъ материалъ.
Решение на Варнен. Окржженъ
Сждъ отъ 20.IV. 1915 год.
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БЪЛГАРИЯ.

държавата дъпгове.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1964.
•••Управлението на държавните и на гарантираните отъ държавата дългове има честь да
съобщи на интересуващите се, че на 1/14 априлъ 1915 г. се извърши въ гр. София шестнадесетия
редовенъ ткражъ отъ софийския грздски-общински 5"/о заемъ отъ 1906 г. гарантнранъ отъ държавата.
Въ този тиражъ се изтеглиха долуозначените 184 облигации на обща сума 120.000 лева
златни; които.ще-'С:е изплащатъ поименната имъ стойпость и въ злато отъ 1/14 май 1915 гид.
отъ която дата гЬ преставатъ да .носятъ, лихва. .• ..
'
•у-.*. -•-..; Всека.ютъ тия облигации требва да бъде снабдена съ всичките купони, падежа на
които-:иде.слъдъ.-.1/14 май .1915 тод.* въ противенъ случай, стойностьта на липсващите купони
ще бъде спалната отъ капитала на платимата облигация. ,
ОБЛИГАЦИИ

П О 500 ЛЕВА.
1
1 138:5298 ;' 8235.'.'И624-. 14212 '.' 16422 18053 21025 23267 '• 27-156: 31431 32885 : 37759
1 1902J 5306 /8907 : 11729 ' 14859 16572 • 18187 ; 21155, 24073 1 27560 31773 : 33608 ' 37822 .
; V992 15412 ; 8921 11758 ; 15075 16595 . 18227 21336 24614 28847 31916 33972 : 37924 .
1 1066.! 5-183' 8 9 3 8 ' 11927 ; 15198' 16638 18419 : 21341 25062 29057 32159 34012 37972;
1 161515562-; 8960 ! 12740.;. 15343 :.; 17166 : 18635 i -21475 25724 29419 ' 32212 34492 38076
; 1044 | 5782.. !-'8973 ' 13057 ' 15371 '..17193 19050 21504 25829 29669 : 32218 ,•. 34602 38771 '
25882 29674 . 32344 . 35840 ' 38830:
1 1822 6523! 9099 ; 13-190 !15385 ; 17485 .' 19152 : 21712
1 2073 : 6929:; 9375 ,' 13647 ! 15458 17567 19258 21794 : 25974 29983 . 32390 36221 38860
12121; 7517';,.:9405 ;.13707 ! 15794 ; 17586 19341 22203 26255 30075 . 32512 : 36265 : 38968
:
2295 - 7782 'гбзоГ;
[
13837 | 16114 : 17865 ; 19589 ' 22628 26710 . 30573 , 32607 36424 39011
13878? 8004; *30364~:.Т3882 !. 16252 ::' 17886" 20334 22926 27226 30609 : 32631 36906 39078
4719"- 8139; 11369 ,,13948 ] ' 16336 :17937 : 20477 '. 23066 . 27314 , 30759 ! 32766 ' 37323 39335 .
f4825]8156 [.11466 ;: L4062 J 16379 ;' 38039 I 20654.; 23121 : 27321 ;: 31205 | 32872 ; 37346 : 39593 :
1
t
39804
•.
О Б Л И Г А Ц И И П О 2500 ЛЕВА,
;
. 65316-65350
59486--59490
''.40681—40685 "•" "': 48376 - 4 8 3 8 0 •.'•:. 54926-54930
56041—56045
59811--59815
65(631-65635
431.16—43120 -',:, . 53806-т53810
.—
46926—4 6930,:, 54111 — 5 4 1 1 5
.59391—59395 : 62551-—62555
представени
още
за
изплащане:
; Облигации, излезли въ предишните тиражи и не
:
6-тиражъ,- падежъ I.V. 1910: № 24652.
8. тиражъ,- падежъ 1 . V / 1911: -AV № 42566-42570.
9 тиражъ, падежъ Ш . 1911: 23024, 23316, 23740,24199, 26638, 29175, 30921, 30950, 32021
10 тиражъ, падежъ I.V. 1912: 26641.
.-. 14"Тттажъ,"падежъ 1.XI. 1914: 7ч« М> 209, 490, 510, 763, 1024, 2116, 1л78,,1/13
2286, 2830, 2925, 2991, 3102, 3209, 3282, 3454, 3592, 3676, 3777, 3987, 4038, 4341, 5093 5310,
5487. 3498, 6210,: 6442, 6602, 6659, 6802, 6908, 7821, 8107, 8113, 8350, 8503, 8811, 9008, 9187,
9289,: 9723, 10124, 10267, 10556, 10621, 11418, 11701, 11744, 11865, 11979, 12572. 12902, 13828,
14355, 44683, 14802;- 15248, 15388, 15455, 15812, 26285, 16366, 16824, 16869, 17197, 17322, 7326.
17369, 17541, 17730, 17803, 17896, .18122, 18133, 18476, 18767, 18932,19071,19434,20080.20080,
20^17 20431 90475, 90634, 20702, 20897; 20953, 20968, 21256, 21430, 21951, 22221, 2280о, 2.Л41,
23646 24277 24807, 24944, 25039,-25204, 25244, 25379,25541,25607,25758, 26101, 26295,26340,
96812* 26859' 27241 97284, 97330,28423, 28908,29941, 30211, 30501,36086, 36136, 36466,361/7,
36,598, 36873, 37073, .57255, 37301, 37458, 40816-40820, 41261-41265, 41861-4Шк) 4844b48450, 50831-50835, 52036-52040, 52591-52595, 52821-52825, 58321 -о832о, ь0о46-60о-->0,
;
09786-68790, 69661—69665. . . . : • ' "
Изтеглените въ:-тиража облигации, както ir исрочешггт. купони, ще се изплащатъ на
следните места:
.•'•"••>•
Въ София'отъ'Българската "Генерална Банка;
Въ Берпинъ a la Bank fur Handel utid Industrie;
Въ Франкфуртъ a la-Filiate tier Bank fur Hands;! und-Industrie;
Въ Буда-Пеща a la Unique Comn.erciate Hongroisc de Pest;
Въ Виена a la Bmique impwiaSe Royaie Priv.lc^iee de Pays Autrichicns.

София, 1/14 априлъ 1915 год.
Началник*, ла държапнитЬ дългове: Д-рь Т. Стояновъ
Секрегарь: Д. Терзиеаъ.
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5правпшвт-М: ЗРЖЙВНИТ^ и на гарантираните отъ .държаша дашш.

ОБЯВДЕЖЖЕ •№; ШС
•.- .<.. • ••Управлението на държавните и,на гарантираните отъ държавата дългове: има честь
да.сзюбщи.-яа.интерееующите се, че =на 1/14 априлъ 1915 год. ,се,извърши <въ;гр. Софин<20*я
редовеиъ-тира)«Ъ:>зд.погашение на българския държавенъ 5°/о.заемъ въ зпато оть 1904-год., обезпечеиъ съ зйпога ;на при^одигЬ отъ гербовия напогъ, -тютюна и мурурието,
:
>..--• '-Въ л:оя тиражъ-се изтеглиха долуозначенихв 740 облигации ,на сума 370.000. лева златни,
които ще се изплащатъ по именната имъ стойностьи въ.злато отъ 1/14 :май 1915.год. У • --•-.<
• -...- 'BcbKa'. облигация -требва да ..-бъде. снабдена съ всичките .купони, падежагь на които
идсчелъдъ З/Н.май 1915 год.; въпротивенъ ^случай, стойностьта. на липсващите, жупони .ще
бъде спадната отъ капитала на платимата облигация. -•. •:•
....•••'•• •-. .;. ,,•:.:•-'.: ..•:,,'. • ir
-•Г406— -ГГШ" 42354- 42355: -77481 — 77485! 40437Г4561 — ] 565 43571- 43575 . 7 9 6 3 6 — 7964Q• 1066512026— 2030 44736- -44740', 8 0 9 3 6 — 80940 : 10735.12666— ,2670 45321- -45325:: 8 1 2 1 1 — 81215 : 107746; Д3531— 6о35 45926-, -45920 - 84161 — 84165' 10936146436- .46440 8 5 1 9 1 — 85195,; 143206.?'т- ,711:5.
7365:,48766- -48770 . 8 6 0 8 1 — S6C85 413976•7361 — Шо: 56Г7.1- -5617.5:' 8 7 4 5 6 — 87460 ':116521. ,8256—• ',9510"56S86V -57СС0; 8 8 4 3 1 — 88465 ! 1190419 5 0 6 - • S605 •• 57666"-- 57670г 8 8 7 6 1 — 88765 319126' 9 6 0 1 - • '9845' 596.464- - 59650: 89941 — 89945 ' 1197119841^-•12465:,60386- - 60390; 9 0 3 S 6 — 904С0 i 120246Ш 0 1 - 13930 61461.- -61165, 9 J 2 C 6 — 91210 ? 12-403113926- •14165 634269 1 4 6 1 — 91465 ' 12536614IG1 — 15210 .63681- -63430;
9
2 7 7 1 — 92775.: 12547163685'
- I52Q6- 15745
66571- -66575 93Q01 — 93CQ5 !.12853615741—46990
-66641- .66645! '93796— 938С0-!-128821444JH6—•1951-5
96700!; 130-401• .19511-г-21353 ;67786- •67790: 9 6 6 9 6 — 97135* '130641'.вН586~
"97131—
6859ft'
21.351—•22425
98200 ! 132806.2242!— 27370 '68766- -68770': 9 8 1 9 6 - 68455"! 1328517003698451
—
7С040
27366— 27710 !
99030 ! 13305127706^ 33940 71466- -71470- '99026^- 102195 133786102191—
•71621-71625
33936— 34395
103685" !. 13559134391 — 37960i 73486- -73490 103681— 103775 141771(73791- 73795k'- 103771 —
.37956--

104375 Г145591- -Г45595 * Т727Ш"—Т72721Г
-106655 ;145976- -445980: 172836-r-l 72840:
-107355 :. 147496- -1475С0 I 173726—173730:
-107750 148596- 448600 ! 174581—174585!
-109365 i448646- ,148650; .175966—175970
413210 !149501- -149505! 176126—176130,
•113980 I150956- -150960 • 182996—183000,
416525 i 151446- -151450; 183511—183515;
•119045 '452581- -152585 ; 184866-18487Q.
-119130 152986- -152990! 187801—187805'
-119715 :154161- -154165; 187881—187885'
-120250 ,456316- -456320 : 189231—189235'
-124035 • 456371- -136375 ; 190336—190340:
-125370 {156486- -156490" 191376—191380:
-125475 : 157411- -157415 : 192811—4928151
-128540 , 1.57516- -157520 ) 193296—193300!
-428825 M58ol.6^ -458520 1 193931—19393*1-130405 1458776- -158780 |. 194366—194370!
-130645 ,' 159356- -159360' 494591-494595
-132810 : 459431,459435 495371—195375'
432855 ; 4 65236195966—195970!
433055 1-168661- -165240 196396—196400!
-468665
-133790 !• 169546196421-496425:
435595 170721- -169550
-170725
441775
170906- -170910

ШтеглбШте въ тиража : облигации, какгго и изсрочените • купони, :ще се изплащатъ на
слтаиите м-Ьста:. ..-.•;;-.' .; : . .-. ч,-- .;;•.• , -..• ч •• -.
•••,- •••..-. •.-.-• ,- •;
. Въ :Бг.лгзрия отъ БългарскататНародна :Банка-,' клоновете > и агентурите й ;
la Banque cle,Paris e\ des Pays-Bas.; .
-.. i ;'. -?:.;: ,.;л;!Г..
la Socleio Generale pourfavoriser le developperneflt du Commerce et;de I'lndustrie
en France;-au Comptoir National d'Escompte de Paris;
la Banque Imperiale :Ottomane•; , . <
. ... ' ,-.
43ъч;Йар5ижъ - A la .Sanque,Fraricaise:pour le•;Commerce•'et-I'lndustrie,a -a Banque de l'Union: Parisienne, .
.,.-;•• ••:.-•,;
a la. Socit^tii Marseillaise de Credit Industriel •& Commercial et de Depots;
.Via. Banque laipC-rialeRoyale. Privilegiee des.Pays Auirichiens - et dans4es deparitements, les Sieges, Succursales et Agences de ses Etablissements; ( и в ъ
, ,a :•;•!••;седалищата,,.клоновете и агентурите на тия учреждения){
Г a la Soci{'-te Fran^aise de Banque et des* Depots ;
Въ Брюксепъ { лa la
'- Agence du Comptoir Natioiiaie d'Escompte de Paris;
а Га Succursale de la Banque de Paris et "ties. Pays-Basv
Г5ъ Женева
;1 la Succursale de--Ла.-Banque de. Paris-et des'Pavs-Bas;
Chez M-rs Hope-& G-ie-;;--:
.-.- •-••• ... ".
Въ ймстердамь
u=4a Succursale de4a .Banque de- Paris et des Pays-Bas; •
Въ Виена
a Banque Imperiale Royale Privilegieedes Pays Auirichiens.,
София, 1,14 апри,лъ 1915 год.
';"
' <
Начал1гак^!ш държавните -дългове: Д-ръ Т. Стояиовъ.
Секретарь: Д. Терзиевъ.
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'^звавтшаавтяттв^^

A.FLORIANELLO&C-0
JV\|LRMO - Corso Plebisciti 7.
Износъ на хартия и картони.

ХАРТИИ: за писма, луксозна и обикновена; за. писане,
за печатъ, за вестници,-амбалажна и пр.
КАРТОНИ*. сиви, цветни и др.; за подвързия, кутии,
;
картонажни изделия и, др.;
ХАРТИЯ за поецеждане (марка La Regiria) филтри отъ
хартия (обли и сгънати),
Хартиено т е с т за прецежда не въ пивоварството,; ;
винарството, парфюмерията и пр.
Хоргиеяи tou6H (нвсни), КУГЙЙ И ДР. —
евгнни.
, СПЕЦИАЛНА хигиенична ХАРТИЯ за клозети.;.. ,-,•

г

ms,&^

НАРОДНОТО ОСИГУРИТЕЛНО- ДРУЖЕСТВО•"

„БАЛКДНЪ"

1. ОСИГУРЯВА при най-износни условия по: ЖИВОТЪ, ПОЖАР'Ь, ЗЛОПОЛУКА, ТРАПСПОРТЪ.и ПОПУЛЯРНИ до 1,500 лева безъ Медицински :пр1.гледь.
2. ИЗДАВА ОСИГУРИТ. ПОЛИЦИ въ най-кжсъ срокт. до обявявани моби.т.шц.м и елки, щя.

3. Носи безплатно рискггза воина и епидемии ^с^л,:?^;^:™,^" 1 ^;::::

си запазватъ правото, съгласно
своцте устави, да събиран, отпосле ко.шерлпнш.п!. дружесг..л
. , ,-.
111.3ПпиП!ЗООП У н н ш а ж е н " осигуровки'до 6 месеца бел," лекарско ,.рвг,1екд.ч.»е rt.iic...iii.:.i,..»tc>i|<
rDujUUnUQ/iOU това; какво е здравословното състояние на осигурения ирТ.зь'-urt.i гфЬме. Проср.л..'ните .повече отъ 6 месеца и унищожели осигурявания, могатъ да се подновяван, всЬкога.
5. ПОДДЪРЖА ЪЪ СНЯй всека осигуровка за целата .осигурена; сума до срокл., спределеиь въ полицата,
ако договорителя, слъдъ като е платилъ премията за пълни три години, не е въ състояние да плаща при_ _ мийте ся,, било поради участието му въ война, било. по болесть и пр. ..:
, •-.•—..• •.. .
;

$

ХУлесняви клиент* ся t i зеем» ^ ^ Г = и у и Т я ' , ! № i , i a ^ ™ K , i T t ^ ^ ? —
Сяпипиг" впвгпип un ununUTUTt ГН
остатъкъ отъ внесените допълнителни, праши -зл,
5'• „ООЛКиПО
ПиВоуНи ИВ. ШшЕпТпГн 1И миналите войни и пое безплптда да доен м. шш;г. 15< \щ
цълня

.'?;'., ска .(трезъ вситея-BoilHii заг всичките си осигурени, стига'да. плашатъ- на врем piaomwrt си йркл.».иу li и*
като за техъ мораториума не се отнася.
«„.
mmni
_.,.._С> ... а ш и т к ш п Г
ваЙ.ВИСГЖИЯТТ^ ПРОЦеПТЪ ВЛ ПСЧалмЦ, КЯМ.ПТО f'.C р.ИЛГн.Л
7 5 / о ПеЧПЛбП Н(1 ОСИГдРеНИТ¥ едно отъ rtfiwrnmnrt ,л/страната д.гжосшг,
8 . ДПВП
ДШйдшвлява абсолютна гаранция т ш Ъ щ ш - щ и ш ш и п н , ззщзгз:! И
нито

а) МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МУ РЕЗЕРВИ, които еж най-важната мерка м стабилността ,н,а пс..ко з;>стр,п-,;;.л• ' : ....телн&г д-ство; възлизатъ на 14,000,000 лева при-осигуре.гь канагалъ. 55,033,033-лена. Не-<а ..гЬкм1 v. >•:•!•-»•
". иска да се осигури, да поиска и сравни гЪзи две числа съ резервите и^ос^гугнчюн,
кашизлънз д|пти;| 7
П ГГ;дружества и*си HaiipaBit следъ:товаизборъ. ' . » ; . . *
; . . . . ; :•:.•,
б) ЕВТИНИТЕ ПРБМИИ, разновидните клонове и.аоброто ръководене,ма дружествените работи с& ,м...«.:о.ц- ното доказателство за-успеха-на дружеството;осигурените при което съ сшко(.ств..е могли. да ргич..т,:гъ,
че техните интереси, когато б-адатъ засегнати отъ злага еждба, ще бждтгъ напъим nnvcrtr

шшвяшю.»аш.
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ПосрЪдствомъ контролната каса „Националъ", търговецътъ е въ }
Ц състояние да знае всичко, що става вк магазина "му. r-Hi>j-t ,'•;;.:• •%.
Св-Ьдешш върху начина за контрола, съ,, касата ^Националъ" дацатъ ! |

П. Шишковъ & От, София.,
Генерални пръдстаеители на National Cash Register Co., .Ltd^-"-^.^
л
...
'•
L__ ' / S u ' ! - ; / i i-'-'p : ' л Л :.~> .*- *•-••' "t-i уП.~Впабинс;ка,
;Ji--Bi-i.^;..i
50. ;§
въ'• гЧ
Dayton,
Ohio (U: S. A.)
gj Тепефонъ 884
a
_.
_ a
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<^алиг1ш:1Т?.я!<яз[СТ1тт?тд-1г:

1^£35ГТЙ=^10ТТ.ЕГГ , Т ? Г П т ? П 7 К Г ^ , ^ Г П Ж Г 1 Я 5 ^ ^

ТЕХНИЧЕСКО ИНСТАЛАЦИОННО! БЮРО
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Op. LX.YVH.

Основенъ капнталъ 5,000,000 пева напъпно внесенъ.
Основана съ съдЪйствието на Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
et de la Banque Commercial Hongraise de Pest, Budapest.
Централа: СОФИЯ; — Клонове": БУРГАЗЪ, ПЛОВДИВЪ, РУСЕ, ВАРНА
и ДЕДЕАГАЧЪ.

Българската Генерална Банка приема влогове безсрочни и срочни, издава
чекове и кредитни писма cptury България и странство, купува и продава
кямбио, сконтира купони и търговски полици, дава аванси ертпцу стоки и
ц-вшш книжа, прави гаранции, търгува съ всички български и чуждестранни
Ц-БННИ книжа и ги пази въ депо, взема участие въ държавни*.търгове за
смътка на'чуждестранни фабрики и пр. Даватъ се подъ наемъ' на частни
лица касетки въ хранилището на банката за пазене разни ЦЕННОСТИ, при
пълна сигурность и износни условия. Банката има частно своите: служба
за инкасо, служба за свйдения, бюро за представителство и-.комнсиона, бюро
за продажба на пашкули, отделение за машини и пр.
!

Capital social 5,000,000 de francs entierement verses.
Fondee avec Ie concours de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
et de la Banque Commerdale Hongroise de Pest, Budapest.
Siege central:' SOFIR. Suceursa.es: BOURGflS, PHILIPPOPLE, R0U5TCH0CJK, VflRrlH
•

,

-,;

Correspondants sur toutes les places principales de la Bulgarie et de I'elranger.

ij
/La • Bancjue' Generale de Bulgarie" recoit des fonds" en depot a vue et a terme .
Ijfixe, emet des cheques et' Isttres de credit sur la 'Bulgarie et 1'etranger, achete
:]!et vend des devises, s'occupe de toute operation de change et de j'escompte
;ide coupons''ef-d'effets. commerciaux,: consent': des"uvanee's sur marchahdises et
Ц titres, effectue de cautionnements, negocierfoute. valeur. bulgare et etrangere et les.
i{garde en dep<5t, participe a des adjudications d'Etat pour ie compte de fabriques.
^[etangeres -etc.,- Location :de.:coffres-foris (safes), presentants toute securite e t a des;
Hconditions.tres .avantageuses, La_,Banque- offre tout particuHerement^ sesi:Service
i l d e recouvrements, Service de renseignements, Bureau de representations, Bureau
j
pour la vente de COCOHS, Bureau pour la vente de machines.
,.
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БАЛКАНСКА БАНКА
(BanqueBalkanique),
А н и , и о н е рсн о

д р у ж е с FBO;

КАПИТАЛЪ ШЕСТЬ МИЛИОНА ЛЕВА ЗЛАТНИ.
НАПЪЛНО ВНЕСЕНК
Централа, въ София.

Клонове въ:БУРГАЗЪ>'ПЛОВдШь).РУСЕ:
иу ВАРНА.
:
Агентури въ ПЛЪВЕНЪ и ВПДПНЪ
' Кореспонденти'1въвсички по-гттвни' градове въ-България'
'й. Странство."
ИЗВЪРШВЯ BCBKRKBH БННКОВИ ОПЕРАЦИИ, КЙТО:

Аванси срФ>щуц'Ьнни книжа и стоки,- търговски ;1лконтъ, покупка
и продажба на мфстни и иностранни ц-внни книжа; чекове, кредитни
писма и пр. Даване гаранция за търгове и пр.
s

ПРИЕМА ВЛОГОВЕ: '•,-, Ъ м :

.Безсрочни.,съ ........ . ;. ... ...... .
Съ срокъ най-малко 6г-мт>ееци хъ

;

. 4% год,;лихва ...
. 41/..0/о г. лихва.
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Влогове по-гол-Ьми отъ 10.000 лева по особени спооазумтшия.
Банката- има постоянно въ депозитъ. различни мастни, цЬнни книжа,
които може да поддава веднага въ всвко желаемо^ количество. ПрЪпорячва всабен» своя новооткритъ о?д"Ьлъ за купуване* и продай
ван& зърнен* храни на комисяена,
Т-вхното приемане: и -манипулирате се извършва : съ- =най-гол-вмо!
'внимание".'За пр-вдаденитв й храни на консигнация' банкета' дава
авансъ при най-износни ц-вни.
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Стр. LX'XIX.

З е ш л е д ^ л ч е с к а Банка.

за 7шхвите,,кош!сионигЬ,и таксите, които Бълг. Зсмл. Банка взема и плаща.

А. Л и х в и .
I. Заеми.
- . 1. За заеми срещу поръчителство и по имоти отстъпени ла договорно изплащане
Н"/
2. За-заеми срещу посеви .. ,7V3%
' .
3. За шютекарни заеми и специални текущи сметки, г гарантирани съ ипотека, както и за заечи и текущи
смЬтки, гарантирани съ залогъ на движими имоти 7»/„..
4. За заеми, отпуснати на окръзи, общини и пр. 7°/„.
'
5. За заеми и текущи сметки на зсмледелеките кооперативни кредитни дружества
6''/',.
6 За заеми и специални текущи сметки подъ залогъ на ценни книжа 70/,- '
' '
По същия процентъ съ мпкимумъ ли. 025 банката изплаща преди падежа купонъ„отъ банкови срочни
свидетелства и отъ държазни гарантирани отъ държаната ценни книжа.
7. Повръщане ли;<ви. По всички заеми които, се изплагцатъ преди срокътъ, банката повр-мпа предплатената
лихва съ 1°/„ по-малко отъ процента, ио-който лихвата е пресметната при отпускането на заема и то само за пьтните месеци.

II. Удостоверения за гаранция.
...... За удостоверения, издадени срещу записи съ поръчители взема се годишна лихва съ' мипнмумъ за 3
месеца 2%.
. .
"
2. За удостоверения издадени.съглгено горкия пунктъ и предназначени за .чл. отъ управителните съвети
на землед+»лчсските кооперативни кредитни дружества, взема се годишна, лихва-съ мшшмумъ за 3. Mtcwa 1%.
3. Зд удостоверения .'здадени ср*шу . кредитъ по специална, текуща сметка 1у.рлнтнрш,а съ зллоп. на
недвижими, и.мотн.или,ценни.книжа, взема се годишна лихва, съ.мшшмумъ за 3 месец.-", както следва:
'а) ако удостоверението е издадено за една година'2°/0б) ако удостоверението е издадено за 3 години 1'/»%в), ако .удостоверението е. издадено за 5 години l*/-,.
Ако-удостоверението е върнато преди срокътъ, .комисионата ше се смета по указаните no-ropl, проценти
само за времето, презъ което удостоверението е стояло у клиента, или учреждението, .гдето е било 1депозирало, а
именно: ако е стояло до 1 година — 2°/0, ако е стояло до 3 години ---1'/,% -1° ° години и повече Г ,',
4. Ангажирания кредитъ по гореспоменатите удостоверения за гаранция се освобождава и възстановява
с.тЬдъ като учреждението, дружеството, лицето и пр. нрЬдъ-което е представено удостоверение за гаранция, ci-обши
на банката, че залогътъ е свободснъ. Това съобщение може, да стане съ отделно писмо или на п.рбл пя cavoio
удостоверение.
•
! . . . ' . :

•ЛИ. Влогове.
1. За суми дадени на банката съ onpt.Ttucin. срокъ банката плата годишни за суми .внесени за една
година... 3°/0, за суми внесени за три години . 4%, за сужи внесени за петь години... 5*;,.
' Л и х в и на тия влогове се изплащан. шестмесечно, cptmy съответния, купонь отъ връченото кл.нчпу атдетелство
за срочния вл.огъ.
:
'**' " 2. Банката приема ВЛОГОРС за 5 год. съ капитализираиие па следуемнте имт. се лихви. К.иш.а.ш urn's...•)
става годишно, на 31 декември» всека година. Въ такъвъ случ.ш. клиента има .право да получи вложения ь..,,:п,м.>
заедносъ лихвптв му само на определения срокъ..Забележка': Изплащането на влогове!е нрIan срока имт. с..т,.
само ако е съгласна банката и то по елт.дующия начинъ:
, •.
3. За ирЬводъ па СУМИ по-голЬми отъ.1000 лева се взема 0'10. . . %,...
:ri
" . 4- За телеграфическите_ преводи, освент, слъдуензта се комиснопа, взема се и таксата на телеграмата.
'" ''
5'. За акредитивни писма, вънъ отъ комисноната, предвидена за преводите по-гор,,, взема се ж.шм) u
толкова пжти, предъ колкото клона е акреднтнранъ клиента.

Б. ПРЪВОДИ ЗА СТРАНСТВО.
Банката извършва преводи
на суми за всички държави 'на света, по дневния камбиаленъ курсъ на банка а.
1. За преводи по-малки-отъ'SOU лева се'събира допълнителна такса 1 левъ.
2.: За второстепенни градове и за страни, за които иема камбиални курсове (Испания. Португалия- С-щягк,
Турция — второстепенните и градове и пр.1!'банката извършва преводи пя суми по особено споразумение.
•'..*'3-..;Акрсдитивни ппема се пздаватъ по дневния курсъ, при-което порто, гербъ к нр. съ за смМка-н.. клиента.
•>:•

•••:•,"''•'•

IV. Купуване и продаване цЪнни книжа.

... ,,,. . сБанката \купува н продава всякакви .ценни книжа въ България и странство. Вънъ отъ всички разноски по
покупката п продажбата, взима се мпиимумъ 1 ли. . . . '/.%з - .

V. Депозити за пазене.
За право пазене Цт.шш кнпжа; «оито се приематъ само подъ оппсъ. както за инкасиране на п иМлиг.. въ
тнражъ отъ тези книжа и купони, взима се мннимумъ 0.40 лв.а) за ценни кнпжа върху всеки 100 дв доходъ (рента) шестмесечно г.г,. О. И);
б) за цепни кнпжа, конто не посятъ -тахян (дншиентъ), « взиш за осног.л W,, змвл върху номиналната
имъ стойносгь и ВЪРХУ получената сума се смета върху всеки, 100 лв. шестмесечно лв. 0.1 >.
^ - Т а к т а се предплаща винаги до I яиуарши 1 кипи за нкпшгЬ мьсечп, I. е. тя се еммтл г-ш.лшотъ п о
миело на месеца, ЩУБЗЪ които съ внесени ценностите,. Минимума :;а прелнлатеилтл такса е 2 мкецл. Ако в....*..теля,.лрвдн изтичането ка срока изтегли ценностите. те .остава-за въ полза на м ^ . и
r „,,. l i r ! ,.... ..„ оч1 ,,,
- -- • ;3аб1>лъжка. .Такса за даване подъ men. отделни каси-шп-вт- хр.,ш.г.шц«о при Ce^.ck,.,, н..о.п, на
Българската Землед*лчсска Банка t .определена въ правилника'.на това хранилище.
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VI. Разни.
1. За издаване удостоверения за гаранция срещу депозирани суми въ брои се плаща само такса 050лв.
2. За издаване удостоверения за гаранция-на клиенти, които внаситъ .залоплъ си въ банкови срочни сви
детелства и държавни или" гарантирани отъ'държавата ценни книжа, който залогъ подробно се описва въ удостове
рението, взема се определената комиспона за депозити, нлюсъ такса за псько удостоверение по лв 0.50.
'3. За удг.-ск вЪрсния за гаранция, издадени възъ основа на откритъ кредигь нрн странните кореспонденти
на банката ни, плаща се 2V,%_•.,-..
• . . .,
»,,,.,-•,.
-;,•••-..;• !4. Всичките тези-залози '..'кредити-се освобоя-лаватъ, слъде като учреждението/ дружеството, лицето и нр.
иредъ което е представено удостоверение за гаранция, съобщи на банката, че залогътъ е свободенъ. Това съобще
ние може д<1 стане съ отделно писмо или на гърба на самото удостоверение.
5. За удостоверение за правоучастне- въ годкшни събрания на акционери, издадени срещу депозиране на
разни акции, взема се определена комиспона за депозити(§ IV>.
.6. За L-секо сведение за кредитоспособность I лв.
7. Банката открива подписки за записване акции при основаване, акционерни дружества, приема! допълни
телни вносове за акции, а сжщо открива подписки за смитнране облигационни заеми но оеобно споразумение. -

В. Т а к с и .
1. За справка въ старите книги,съ или безъ'удостоверение 0'50 лева. ;
2. За издаване свидетелства за отчуждаване 0Ш.
3. За една чекова книжка 050.
4., За .справка у клоновете съ окржжно 30.— лв.
а) за влогове отъ една година — по процентъ на обикновените тек. сметки.
б) за влогове отъ три години — за пълните години по процента на едногодишните влогове, а за.оста
налото време — като на обикновените текущи сметки.
в) за влогове отъ иеть години: L«-ако влегътъ е стоялъ лю-малко ofb една година, — както е посочено
иъ буква а; 2. .— ако е стоялъ по-малко отъ една година и повече отъ три години, — както е посочено въ буква
б; 3. — ако е стоялъ повече отъ три години, ще се плати за пълните-три години по процента на тригодишните
влогове, а за останалото време — както па обикновена текуща ск-етка.
'За: влогове и купони, неизтеглени на срокътъ имъ, никаква'лихва не се плаща;
3. За сиротскить- влогове се плаща... 5°/0, 4. Текущи сметял (безсрочни влогове). За суми, внесени наТекунш сметки отъ частни лица, граждански
дружества, общини, постоянни комисии, училищни и черковни настоятелства, полкови управления и други се! плаща
годишно . . . 2%За суми отъ землед. кредитни кооперации — 4'/9...
З а б е л е ж к а . На банки, банкери, търговски и кредитни дружества, освътп.;' кооперативните.' лиЧва не се
плаша/обаче ако сжщигЬ се'съгласятъ-да пяящатъ 1%; кемисиона върху пс-гелематаcfpafta на. сметката си, ще
г
имъ се смета лихва по сжщия процентъ. ...'2%."
,
.
• . • .- • - -

С. Комисйони.
I. Инкасо.
I. За инкаенрпане на менителници, чекове,, коносаменти,'.товарителници и пр, взема се за всички градове,
клдЬю
банката има клонове въ или пънъ отъ местожителството,на седанта, съ .мшшмумъ 0.50 . . . '/27о-f
" - ' " ' 2. 'Зядфотсстъ на тсФки протестира.п.
ефектъ осзе'нъ .'разноските на протеста . . . 0.50.
3. За лкцептъ па гст-.ктг ефектъ-'.' ,: . 0;50.
,' ''""''. ."
*;
4. За предаване франко нлн възвръща-те на всеки ефектъ 0.50.
5. Ако събраните отъ инкасирани ефекти суми се .лредлватъ и а лица вънъ отъ мест6"лш слепило на v.tдантнгЬ, нземл се:
""''"' '' ' ' " . ' '
' . . ' , . ' ' , а) за България допълнително съ мшшмумъ'0.25
'/»%• . " .
.........
'••''•'' . 6 ) въ странство' сумата се превежда по курса на ггамбиотО съ допълнителна такса на';.су!ии но-малкн отъ
:
500 лева I левъ.
.
"
, , . . . ' . . ..'' . .
. '"'?.'
'.'."'''•''
. 6 . Ефектите въ чуждестранни мокети, акцентирани съ,изрична уговорка да бждатъ изплатени'по изборъ
съ чскъ'или монети, могатъ да бжлять изплатени на банката нисъ чскъ, копю ти. .предава' ira седанта си, безъ да
взейа каквато и да била отговорность за изплащането на чекътъ."
..'
' .. "f
,.L.
7. Банката се съ-бразява съ уговорката Payable an cotirs du change
aviic snr само ако е Поставена въ
,
текста на ефекта, или ако акцентанта ;# е-приподнисалъ.г с 5.;г.'~
••; Л
~
S. Ако въ ефекта или акцепта' не е" означено дали падежа .е новт-гили *стлръ стилъ, смт>та се: а) ако ефекта
с издадень въ България —-старь стилъ; б).ако-ефекта е.;издзденъ ,въ странство — новъ стилъ:
9. За инкасиране на срочни свидетелства, купоните, имъ,. издадени отъ банката ни, както и за инкасиране
чекове текущите сметки на -клиенти .отъ други клонозе, съ манилуиъ 0,20 . :. . %. ••••
10. За 11нкасиране.=акцни, облигации н купоните имъ, съ'мшшмумъ 0.25%. . .
II. За.инкасиране разни, купончетл. бонове, разписки, квитанции и up. ля застрахователни и други учреж
дения u фирми се взема комиспона по предварително уговорени условия.
- 12. За изплащане кунош.гЬ (дивидентите)ге."разна :аедионерда. дружества, кемто еж внелн предварително
нужднатаг сума, пзсма се за първите деесть изплатени купони (1—10) по 15 ст"., а за всеки купопъ въ повече по 10 ст.
-13 Банката инкасири вевкаквн ефекти, акции, облш-дци и Kvnomrft нмъ. платими въ странство. За столи
ците на страни, на конто има клмбплленъ курсъ, комнеидаатд и съ мшшмумъ 0.0 .''. . 1ь/„в. •"' •"•
За други градове и страни комиспонлта парира между 1—5%0. ...
. -,
.
•
1-1. Всички ефекти требва редовно 'да" еж обгербовани. Пбспеднзпите глоби за нередвно и недостатъчно
обгербовани ефекти еж за смЬтка на клиентите Всичките разноски по порто, гербь и пр. по инкасирването и реиитиранетб на ефектите еж за сметка на клиентите. . . - . ' . . .

Н. П Р Ъ В 0 Д И.
А. Вжтр-Ьшни.
1. За нрЬводъ на суми.за кой » да е градъ или село въ България, гдето банката: има клопъ. било чрезт.
чскъ, той го-се предава на клиента, било чрЬзъ писмено илйтелеграфическо нареждане, взема се мшшмумъ:O^.-.V-S'/M2. За изплащане суми cptmy получаване на документи, съ МШШМУМЪ G.20...Vi%«.'
- •"" '••••
• '

Варненска Търговско-Индустриална Камара.

ОБЯВЛЕНИЕ.
Информационното Бюро при Варненската Търговско-Инд. Камара дава след
ните сведения, устно и писменно, на интересуващите се:
1) Сведения за навлата въ варн. пристанище и тарифите на българските
държ. железници, както и на тия на чуждите държави.
2) Сведения за митата и др. берии, които нашите произведения плащатъ
въ чужбина както и за ония, които чуждите произведения плащатъ у насъ.
3) Търси пазари за продуктите на земледелческото ни производство и поставя
въ връзки местните експортьори и производители съ импортьорите въ чужбина.
4) Дава сведения за пазарните цени на разните артикули въ варнен. тържище.
5) Упжтва индустриалците и занаятчиите при доставката на необходимите
имъ сурови материали и машини.
6) Дава сведения на младежи, желающи да се усъвършенствуватъ по известенъ занаятъ, относително професионалните училища и курсове въ странство
по разни занаяти.
7) Дава на чуждестранни фирми, адреси на експортьори на български про
изведения.
8) Дава на търговци въ чужбина сведения за условията на вносътъ на
техните произведения въ България.
9) Дава сведения за кредитоспособностьта на разни местни и чужде
странни фирми и
10) И най-после всевъзможни с в е д е н и я отъ търговско-промишленъ
характеръ.
Камарата разполага съ свободни екземпляри отъ следните издания:
1) Протоколи на годишните редовни сесии.
2) Източните пазари (анкета).
Ония, които биха желали да иматъ тия издания ще ги получагь безплатно,
като внесатъ въ камарата само пощенските разноски по изпращането.

Отъ КАМАРАТА.

БЪЛГЯРСКО ОБЩО ЗНСТРЯ?(0ВВТЕЛНО Д-ВО
ш
ha

ВЪ СОФИЯ.

и
Основенъ капиталъ 2,000,000 зл. лева.

щ
т

Осигурява при най-износни условия по:
„ЖИВОТЪ," „ПОЖАРЪ" и „ЗЛОПОЛУКА."
:|

** осигурява по най-модерни комбина
ции, съ най-ефтини премии и при найизносни условия, съ рискъ за война и пр.
приема да носи риска за всички видове
постройки, стоки, мобили, покжщнини,
индустриални предприятия, фабрики,
складове и пр.
е въвелъ най-модерните комбинации за
застрахования, както срещу колективни,
тъй и срещу единични злополуки, които
могатъ да сполетятъ човека, било когато върши еже
дневната си работа, пжтува по железницата, когато е
занятъ въ производството си и пр.
Генерални агенти:

ЕКИМЪ МАНОЛОВЪ & С Щ ВАРНА.
Телеграфически адресъ: „Екимовъ", телефонъ № 152.

Печатница .ЗОРА" — Варна.
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