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Нови насоки на германската търговия
съ памукъ.
СтопанскигЬ и девизни затруднения
на Райха, както и изострящитъ- се поли
тически отношения сь нтзкои държави,
засилвать все повече сжществузащата
тенденция да се даде нова насока на
германския вносъ на суровъ памукъ.
Тази промтзна въ германската тър
говия съ суровъ памукъ се дължи главно
на необходимовтьта да се пестятъ девизи,
като доставките се извършватъ предимно
отъ държави, на които може да се за
плаща съ германски произведения, на ком
пенсационни начала. Естествено, цената
на доставената срещу компенсация стока
е по-висока отъ тази на памука, закупенъ
срещу свободни девизи. Тази разлика въ
цената, обаче, се движи между 16 и 20°/0,
поради което, все пакъ, стои по-низко
отъ компенсационната премия за свобод
ни девизи, както и отъ дизажиото на
германската марка на свободния международенъ пазаръ.
Друго ръководно начало въ тази тър
говия е стремежътъ да се намтфятъ почггоянни доставчици, на които да може
да се разчита при всека евентуалность
и съ които Германия е свързана съ срав
нително no-сигурни пжтища.
'
ГорнитЪ причини предизвикватъ едно
постепенно прегрупирване и заместване
на странигЬ доставчици на суровъ па
мукъ. Докато до 1929 година СъединенигЬ Американски Щати участвуваха съ
около 80% въ германския вносъ на па,мукъ, това участие презъ 1937 година
представлява едва 26%. за да спадне
презъ 1938 година на 18%- Сжщото раз
витие показва и вносъть отъ Британска
Индия. Като главни доставчици, въ замена
на това, заставатъ на първо мЪсто при
ятелски настроените
къмъ Германия
държави отъ СрЪдна Америка, чийто
вносъ отъ 2 % презъ 1929 година, до
стига 5 0 % презъ 1938 година, както и

Египетъ, който сжщо така стои въ бла
гоприятни стопански отношения съ Райха.
За отбелязване е засилениятъ вносъ отъ
бившата Германска Източна Африка.която
презъ 1938 година застана на второ м-feсто между африканските доставчици, сь
12,000 тона. Особено засиленъ е презъ
последнитв години и вносъть отъ за
падна Азия, главно отъ Турция и Иранъ.
До колко германскиятъ пазаръ на
суровъ памукъ, по отношение на стра
ните доставчици, е претърпЬлъ изме
нения, се вижда отъ следната таблица:
в т.

Страни доставчици

1938

квинталн
1932

1929

452.746
Египетъ
329.309 234.662
24.444
Африка
58.819
13.479
122.609
34.697
23.468
Азия
1.227.700
Ср-Ьдна Америка
144.671
89.385
451.130 2.960.131 3.059.270
СъединенигЬ щати
220.273 205.808 557.044
Британска Индия

Сегашните доставчици, обаче, все пакъ
не еж въ състояние да звдоволятъ на
пълно нуждите на Германия отъ суровъ
памукъ. Недостигьтъ отъ естественъ материалъ за сега се покрива съ добива
ните въ Германия специално за тази
цель изкуствени влакна, каквито презъ
1938 г. еж произведени около 2.200.000
квинтала. Производството на тЬзи мате
риали е, обаче, твърде скъпо, поради
което Германия понастоящемъ съ всички
средства се старае да поощри производ
ството на памукъ въ страните на среди
земноморския басейнъ и глЗвно въ из
точна и юго-източна Европа, съ които
се намира въ благоприятни стопански
отношения. Този стремежъ пролича осо
бено въ наскоро сключения търговски
договоръ между Германия и Ромъния,
както и въ живия интересъ, който проявяватъ германските стопански ертзди къмъ
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всичкитгь извънредни разноски, които ся.
направени, по отдгьлно или заедно, за
кораба и за стокитгъ, и всички повреди?
които постигнатъ кораба и стокитп,,
отъ тгьхното натоварване и заминаване,.
до връщането и разтоварването имъ.

развитието на памучната култура въ ТЕЗИ
държави. Безспорно е, че големата поглъщвтелна способность на германския
пазаръ е единъ отъ факторите за зна
чителното увеличение на производството
на памукъ въ Европа и главно въ бал
канските и близко-азиатскигв страни.
Развитието на памучната култура въ твзи
държави се вижда отъ следната таблица:

Страни
Испания
Гърция
Италия
Ромъния
Югославпя
Турция
България

«асът» ИЯТ1Р1

Отъ това постановление на закона
следва, че авариит-fe не еж само матери
ални щети (скжеване на котви, повреж
дане на стоки отъ измокрянето имъ съ
морска вода, пленяване на кораба и СТО
КИТЕ отъ неприятелски воененъ корабъ
и пр.), но и разноскитгъ, направени за
самия корабъ и стокит-fe, като входна или?
изходна пристанищна такса, когато корабътъ е отишълъ въ нъкое непредви
дено пристанище за неотложна поправ
ка, или пъкъ разноски за натоварване,.
пренатоварване и магазинажъ на СТОКИТЕ,
чиято опаковка напр. се е разнебитила,
и пр.

РШДТ! II ШЙТШ

1931/32 1937/38 1931/32 1937/38
9.000
9.000
18.000 73.000 31.000 167.000
7.000 42.000
3.000 • 22.000
2.000
5.000
1.000
3.000
1.000
7.000
165.000 317.000 188.000 бро.ооо
5.000 46.000
8.000 89.000

Споредъ мнението на тукашниттз ком
петентни сртзди, производствените въз
можности на ттззи държави, голъма часть
отъ чиито износни излишъци се поематъ
отъ Германия, далечъ не еж изчерпани
и се разчита, че rfc постепенно ще станатъ единъ значителенъ факторъ въ за
доволяването на германскиттз нужди отъ
суровъ памукъ.

Но, за да представляватъ ТЕЗИ мате
риални щети и ттззи разходи авария, не
обходимо е щото и ГБ да еж били при
чинени отъ извънредни събития и да не
еж, въ никой случай, обикновена (ре
довна) последица на морското корабо
плаване, защото напр. изхабяването на
кораба отъ редовно употръбление не щ е
е авария, както не ще бждатъ аварии
разноскит-Б за редовното влизане и из
лизане на кораба въ пристанището, което
е било предвидено въ разписанието за
пжтя на кораба.

(Рапортъ на Българското царско генерално кон
сулство — Хамбургь)

Янко К. Сираковъ
ч. хонор. доцентъ при
Висшето търг. у-ще

Авария

Авариитъ се раздълятъ, най-напредъ,
на аварии-щети и на аварии-разноски.
Различаваме сжщо (прости) частни и цтълостни (голпми) аварии. Различнитв
аварии не се понасятъ отъ едни и сжщи
лица. По начало, този, чиято вещь (ко
рабъ или стока) е била
повредена,
понася лично щетата. Така напримъръ,
простигБ, или наречени още частни
аварии, се понасятъ отъ собствениците
на кораба или стокит-fe, които еж били
аварирани.

( О б щ и понятия)
Както корабите, тъй и тъхниятъ товаръ, еж изложени на многобройни опас
ности. Сбждването на обикновенигЬ или
военнитъ 1 ) рискове става причина за
материални вреда на кораба и товара,
или причинява извършването на извън
редни разходи. ТЕЗИ вреди и извънредни
разходи се наричатъ аварии.
Поради гол-вмитЪ рискове по морето,
станало е наежщна нужда да се застраховатъ корабитъ и превозваната отъ тъхъ
стока. Обаче, най-добре се разбира зна
чението на морскитЬ застраховки и пра
вилата, по VOHTO се нормиратъ, ако се
познаватъ правилата за авариит-fe.

Не е такъвъ случаятъ съ ГОЛ-БМИТБ,
наречени още общи аварии. Понъкога,
поради опасность, застрашаваща едно
временно кораба и товара, корабоначалникътъ се решава да жертвува нЪкоя
стока, за да спаси и кораба и останалите
стоки. Въ такъвъ случай, всичкитЬ соб
ственици на стокитЬ, заедно съ собственикътъ на кораба, тръбва да понесатъ
известна часть отъ загубата, защото еж
извлекли полза отъ хвърлянето на сто-

Съгласно чл. 169 отъ закона за мор.
ската търговия, аварии се считатъ
х
) Международното морско право не покро
вителствува, въ време на война, неприятелската
частна собственость.
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ките въ морето.1) Затова, именно, авариит-fe, които се разхвърлятъ изиело, т.
е. за пълната стоиность, общо върху
всички, се казватъ ц-Ьлостни или общи.
Т е се понасятъ общо оть всички лица:
собствениците на спасенит-fe и хвърлени
стоки и собственика на кораба.
Общи аварии еж, значи, направените
извънредни —непредвидени разходи и
нарочно направенигв жертви за общо
добро: за спасяване на запазенитъ стоки
и кораба. Требва да еж на лице 3 условия,
за да може една материална щета или
«динъ изключителенъ разходъ да състав
лява обща авария: а) едно нарочно по
жертвуване или извънреденъ разходъ,
направенъ отъ корабоначалника; б) по
жертвуването или разходит-fe еж били
сторени въ общия интересъ на кораба
и неговия товаръ и в) резултатътъ отъ
всичко това да е далъ полза. Но, ако
щетата произхожда отъ гръшка на ко
рабоначалника или екипажа, тогава не
ще имаме обща авария; такава ще има
ме, когато корабоначалникътъ, за да
спаси и кораба и стокит-fe, нарочно хвърля
некои стоки въ морето, та облекчава
товара на кораба, за да може да проти
востои на морската стихия, яли пъкъ преръзва мачтит-fe на вътрохода съ сжщата
цель. Но н-вма да имаме обща авария,
ако мачтит-fe бждатъ строшени отъ сил
ния ветъръ, или пъкъ стокит-fe еж отвле
чени или повредени отъ случайно събитие.
За да може едни щети да се считатъ за
обща авария, трЪбва, щото корабоначал
никътъ съзнателно да ги е сторилъ или
запов-Ьдалъ, но освенъ това тр-вбза, щото
сторената жертва да е дала полезенъ
резултать: напримъръ, ако въпреки хвър
лянето на нъкои стоки, корабътъ и останалит-fe стоки пакъ еж погинали, тогава
не ще имаме обща авария.2)
До пжти ще продължимъ за по-важнитъ- общи аварии и за ГБХНОТО раз
хвърляне между всички стопани на сто
кит-fe и кораба.

'
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ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ОТДЪЛЪ
Външни пазари
Германия
Пазарътъ въ Дортмундъ презъ м.
юний. (Рапортъ на Българското царско
генерално консулство). Пазарътъ на пло
дове и зеленчуци се характеризиралъ съ
гол-вма оскждность въ предлагането. Това
се дължало отчасти и на обстоятелството,
че комисията за определяне на ценитв
въ Вестфалия нормирала ценигв относи
телно no-ниско, въ сравнение съ остана
лите области на Райха. Отъ друга страна,
разрешенията за директенъ вносъ били
далечъ подъ нуждит-fe на пазара. Поради
липса на пресни плодове, въпръки на
предналото време, бразилските и испанскит-fe портокали намирали все още добъръ пласментъ. БананитЬ сжщо така
се предлагали въ достатъчни количества.
Въ началото на месеца се предлагали
предимно канарски домата, които, по
ради изтичането на сезона имъ, къмъ
края нв месеца изчезнали отъ пазара.
Презъ първата половина на месеца се
появили холандски домати, а по-късно и
италиянскигв, но въ количества, неотго
варящи на нуждит-fe на пазара. ДОВОЗИГБ
отъ вжтрешнитв пазари били оскждни,
а разрешенията за директенъ вносъ мно
го малки. Очаквало се едно засилено
препращане отъ останалитъ пазари, следъ
ТБХНОТО пресищане. Имало издадени раз
решения само за н-Ьколко вагона бъл
гарски домати. Ценит-fe на доматит-fe се
движели както следва: канарски — 58
до 60 РМ; холандски — 54 до 56 и италянски — 38 до 40 РМ, все за 100 кгр.
Пазарътъ на пръсни плодове и зе
ленчуци въ Хамбургъ отъ 16 — 30 м.
м. (Рапортъ отъ 1 юлий т. г.)
Домати. Следъ приключване на внос
ната кампания отъ Канарските острови,
пазарътъ се значително затруднилъ. Хооправдава общото понасяне на претърпянигв
щети, а не гЬ да оставатъ за смЪтка само на
стопанина, чиито стоки еж били пожертвувани
за спасяване другитв стоки и кораба. Но, ако
тази жертва не е могла да спаси останалитв
стоки и кораба, т. е. не е дала полезенъ резул
тать, тогава ще сме на лице съ частна авария и
всЬкой самъ ще си понесе загубата — нЪма да
имаме разхвърляне на щетитв върху други лица,
защото никой не може да се обогатява безпри
чинно въ вреда на другиго.
Сжщо така, повредата на празенъ корабъ не
ще бжде обща авария, даже ако тя е станала
на пжть за вземане стока отъ опред-влено при
станище. Това ще бжде частна авария и ще се
понесе отъ стопанина на кораба.

') Общъ правенъ принципъ е, че никой не
може да се обогатява несправедливо за чужда
смътка. Яко щетигЬ при авария не се разхвър
леха върху всички заинтересовани, то тЬзи, чии
то стоки еж били спасени отъ морската стихия,
благодарение на пожертвоването чуждигв стоки,
щ-fexa да се обогатятъ несправедливо въ ущърбъ
на стопанигв, чиито стоки еж били хвърлени за
обща полза въ морето, напр. въ ущърбъ на сто
паните на добитъка, изхвърленъ въ морето за
облекчаване товара на кораба.
2
) За да имаме обща авария тр-вбва, щото и
опасностьта, поради която е направена жертвата
или извънредния разходъ, да бжде обща за ко
раба и неговия товаръ. Тази общность е, която
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на настоящето издание), нъма да се прилагать по отношение на България. З а
компенсациитъ съ нашата страна ще се
определяте специални срокове отъ ко
мисията за контрола на девизите при
Гръцката банка.
Споредъ допълнителните сведения на
търговския съветникъ на Експортния институтъ, това решение нъмало нищо общо
съ сроковете за реализирането на част
ните компенсации, съобщени въ бр. б-7„
стр. 54, на настоящето издание.
Изключването н,а България отъ общия
режимъ имало за цель да улесни стоко
обмена между двете страни и да създаде
по-еластични условия за извършването
на частни компенсации. До определянето
на новите срокове, частните компенсации
ще се извършвать въ сроковете, опре
делени за всека една компенсация, спо
редъ интересите на двете страни и въ
зависимость отъ стоката.
Наименование на изнасяното пресно
грозде. По решение на Министерството
на земеделието, рано узрЪващото грозде
оть областьта Пеллисъ за въ бждеще ще
бжде изнасяно подъ наименованието
„бело Едеско грозде".
Това се прави, за да се отличи това
грозде отъ конкурентното турско грозде
„Нмасия", което му схожда напълно.
Вносъ на консервирани меса. Мини
стерствата на финансите и на Народното
стопанство еж разрешили извънконтингентенъ вносъ на консервирани меса,
произходящи отъ страни, съ които Гър
ция има сключени търговски спогодби.
Количествата за вносъ и формалностите
по него ще бждатъ определени допъл
нително отъ г. Министра на народното
стопанство.
Вносъ на сирена и други млечни
произведения. Министрите на финансите
и на народното стопанство постанозязатъ,
вносътъ на млечни произведения въ бждеще да се извършва само отъ страни,
които иматъ съ Гърция договори за об
мена. Вносътъ на тези произведения да
се извършва само съ разрешителни отъ
Гръцка банка, респективно Комисията
за клиринговите пасивни салда.
Извънконтингентенъ вносъ л а мо
стрени стоки за есенния солунски панаиръ. Съ министерско постановление е
разрешенъ извънконтингентенъ вносъ на
мострени стоки, предназначени за Есен
ния солунски панаиръ. За България това
разрешение важи за стоки, на стойность
до 500 л. ст.

ландия насочвала голЪма часть оть про
изводството си къмъ Янглия, кждето на
мирала благоприятенъ пласментъ и повисоки оть миналогодишните цени. По
ради това, въ Хамбургь пристигали едва
6 — 7 вагона дневно холандски домати.
Оть 26 юний започнали да пристигать
и малки количества италянски домати,
които, въпреки и още доста зелени, се
пласирали безъ всвкакво затруднение.
Въ италянскитв производствени области,
цената на доматите била около 135 лирети, при твърда тенденция.
Пласментните възможности за ИДНИТЕ
седмици оставали все така благоприятни,
понеже н-вмало изгледи да се увеличатъ
пристиганията оть Холандия. Независимо
отъ това, като се иматъ предвидъ нане
сените отъ проливните дъждове повреди
се сметало, че и оть Италия не ще могать да се внесатъ достатъчно количе
ства. Поради всичко това, тамошните
вносители очаквали съ нетърпение започ
ването на вноса оть България.
Цените се движели както следва: ка
нарски домати — 29 до 31 РМ бруто за
нето; холандски — 52 до 61 РМ за 100
кгр. нето; италянски — 29 до 39 РМ за
100 кгр. бруто за нето.
Ябълки. На 24 юний били разтова
рени 1452 тона ябълки отъ Нова-Зеландия,
предназначени и за другите германски
пазари, следъ което вносътъ на ябълки
отъ задокеанските страни се считалъ за
напълно приключенъ. Реализираните це
ни се движели между 30 и 38 РМ за 100
кгр. необмитена стока.
Праскови. Отъ Италия започнали да
пристигать малки количества, които, макаръ и още доста зелени, намирали добъръ пласментъ. Очаквало се, обаче,
презъ първата седмица на м. юлий да
започнатъ по-усилени довози. Цената на
италянскитв праскови се движела между
41 — 45 РМ за 100 кгр. нето.
Общо взето, търсенето на всички ви
дове пргьсни плодове имало изгледи да
остане все така настойчиво, тъй като
предполагаемите довози не можели да
задоволять пазара.
Гърция
По извършването на частни компен
сации. Съгласно решение № 43177 на
Министерството на народното стопанство
въ Гърция, разпоредбите на постано
вление № 104566/1938, отнасящи се до
условията и сроковете за извършването.
на частните компенсации (справка бр. 1
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шгиззгазшжвяЕ
Търговска спогодба между Гърция

— 20 — 27; едри 220 броя — 19—26;
едри 250 броя — 17—24; едри 280 до
300 броя — 15—22; и дребни 320 броя
— 14—21.
Тиквено семе.
Българската стока,
сифъ Пирея, на 3 юлий т. г. имала цена
320 — 330 шилина тона.
Колофонь. На 3 юлий т. г., въ пирей
ското тържище, колофонътъ се котиралъ
както следва: светла стока типъ М —
драхми 7 80 за кгр. франко Пирея; сред
но светла стока — 7 50; полу-светла —
7 # 20; тъмна стока — 5'80
Дъвка. Едри зърна — драхми 165 за
ока, франко Пирея; дребни зърна — 190.

и Ромъния. Напоследъкъ, въ Букурещъ
е билъ подписанъ допълнителенъ протоколъ къмъ търговската спогодба между
Гърция и Ромъния отъ 17. II. 1938 г. Този
протоколъ е влЪзалъ въ сила отъ 15
юний и съдържа следните изменения:
стойностьта на внасяните въ Гърция ромънски стоки, изключая петрола и зър
нените храни, ще се урежда 18% въ
свободни девизи, 60% по кредитна смет
ка „ft" (за покупка на гръцки произве
дения), 10% по кредитна смътка „Б" и
12% по кредитна смътка „С".
Пазарътъ о т ъ 28 юний до 4 юлий.

Испания

Пшеница. Поради достатъчните за
паси, повишението въ цените на аржен
тинските и канадски борси не еж се от
разили на Пирейското тържище. Сжществувала тенденция за увеличение.
Царевица, Значително покачване на
цените, при повишени оферти и търсене.
Били сключени сделки съ Ромъния, за
Чикуантино, по шил- 116/— и за Галфоксъ, по шил. 114/—, или съ едно средно
повишение отъ 4 шилина на тонъ. Югославянската царевица била котирана по
шил. 115 за тонъ сифъ, т. е. съ увели
чение отъ 1 шилингъ. Обезмитената стока
сжщо така била предлагана на повишени
цени — драхми 4'95 за едра царевица и
4'90 за дребна.
Ечелшкъ. Цените останали непроме
нени, на около 4*85 драхми оката. Въ
очакване на новата реколта, липсвалъ
интересъ.
Овесъ. Отбелязано било ново спадане
въ цените. Македонската стока била пред
лагана по драхми 4'90, епирската — 5-5'10
Само критския овесъ запазилъ твърда
цена — 5'50 драхми за ока.
Маслинено масло. Поради незадово
лителните цени, предлагани отъ купува
чите, били сключени само незначителни
сделки. Марсилскиятъ пазаръ купувалъ
по лири стерлинги 44, сифъ Марсилия,
нето, или по лири 47 за английски тонъ,
буретата гратисъ. Американскиятъ па
заръ предлагала за гръцки масла долари
21"50 за 100 кгр., буретата гратисъ. Вжтрешниятъ пазаръ отбелязалъ незначи
телно повишение — първокачествените
масла се продавали по 34 — 35 драхми
оката нето, второкачественитв по 32'50
— 33.
Маслина. Цените на едро, на пирей
ското тържище, на 3 юлий еж били след
ните: гиганти 180 броя — 21 до 29 драх
ми оката, фобъ Пирея; гиганти 200 броя

Относно възможности за вносъ на
яйца. Въпреки настояванията на местни
те вносители на яйца и големия не-'
достигъ на този артикулъ, испанското
правителство
още не е разрешило
вносъ на яйца. Очаква се, обаче, че
евентуални преговори между заинтере
сованите страни износителки и испан
ските компетентни власти ще допринесатъ за бързото разрешаване на този
въпросъ.
Италия
Стопанските спогодби, сключени
между България и Италия на 29 юний
т. г. въ Римъ. Министерскиятъ съветъ е
удобрилъ стопанските спогодби, склю
чени между България и Италия на 29
юний 1939 г. въ Римъ, между които еж:
1. Спогодба за разширение и по от.
ношение на Албания прилагането на до
говора за търговия и корабоплаване
между България и Италия отъ 1934 г. и
на спогодбата за стокообмена и отнася
щите се до него плащания отъ 1937 г.,
както и на всички техни допълнения;
2. Допълнителенъ протоколъ къмъ до
говора за търговия и корабоплаване отъ
1934 г., относно некои изменения въ
тарифната часть на договора;
3. Протоколъ за продължение срока
на спогодбата за стокообмена и отнася
щите се до него плащания отъ 1937 гогина и
4. Протоколъ, относно контингентите
за вносъ на български стоки въ Италия,
който заменя протокола за континген
тите отъ 3. XII. 1937 г.
Стопанските спогодби, сключени меж
ду България и Италия на 29. VI. т. г.,
влизагъ въ сила отъ 1 юлий 1939 г„ съ
изключение на допълнителния протоколъ
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Както казахме и no-rope, всички ГБЗИ
изменения ще влезатъ въ сила следъ
размтЧна на съответни ноти между двете
правителства.

относно изменението на тарифната часть
на търговския договоръ отъ 1934 год.
Последниятъ ще бжде поставенъ въ сила
чрезъ размина на ноти.
Предстоящи изменения митата за
вносъ на нъкои италянски стоки въ
България. Съгласно допълнителния протоколъ къмъ договора за търговия и мо
реплаване отъ 1934 г., за които става
въпросъ въ пункъ 2 на предшедствуващото съобщение, предвидено е, следъ
разм-вна на ноти, да влезатъ въ сила
следните изменения въ българската мит
ническа тарифа:

Словакия
Относно уреждане режима на тър
говията на областьта, следъ обособя
ването й въ область, съ другите страни.
Този режимъ се установява отъ следната
наредба, издадена на 14 мартъ 1939 г.
(Словенски законникъ № 2 отъ 14 мартъ
1939 г.):
§ 1. Територията на Словакия състав
лява самостоятелна митническа область.
§ 2. За митническо-търговскитв отно
шения между Словашко и чуждите страни
еж валидни: досегашниятъ чехословашки
законъ за митническата тарифа отъ 14.
VII. 1927, правителствената наредба за
приложение закона отъ 13. XII. 1927, съ
всички допълнения и изменения, както и
валидната понастоящемъ чехословашка
митническа тарифа, допълнена и изме
нена съ постановленията на гл. II на за
кона отъ 12. VHI. 1921 г. и на закона отъ
22. VI. 1926, включително всички допъл
нения и пояснения.
§ 3. Сжществуващитв въ сила чехо
словашки договори и спогодби отъ търговско-договорно естество, сключени съ
.други страни, еж валидни и за обмената
между Словашко и съответните държави,
ако СЖЩИГБ държави счетатъ договорите
и спогодбите за обвързващи. Компенса
ционните и контингентни спогодби на
Чехословашко съ другите страни еж ва
лидни за Словашко, само ако при сключ
ването имъ еж били взети въ съобра
жение възможностите за вносъ и износъ
на Словашко.
§ 4. За търговските отношения на
Словакия съ другите страни еж въ сила
всички досегашни чехословашки огра
ничения на вноса и износа и всички до
сегашни чехословашки предписания от
носно режима на разрешенията (за вносъ
на стоки). Миниаърътъ на стопанството
може да регулира и изменя тези пред
писания споредъ нуждата.
§ 5. 1) При вносъ на произведени
въ територията на протектората Бохемия
и Моравско стоки, въ територията на
Словашко .не ще се събира мито, до по
нататъшно уреждане. Сжщото важи и за
износа (на стоки).
2) Министръть на финансите може,
въ споразумение съ Министра на сто
панството, да освобождава въ определени
случаи, или изобщо отъ мито, и произ-

Вносна MiTO на
100 вгр. въ з,1. ла.
(двгезири!)

Артикули

митн. ст. 354—Прежда памучна едножична:
Я. НебЪлена:
1. Непресукана:
а) до № 12 внгл. включително
б) отъ № 14 до № 24 англ. включ.
в) отъ № 24 англ. нагоре
2. Пресукана:
а) до № 12 анг. включително
б) отъ № 14 до №24 англ. включ.
в) отъ № 24 англ. нагоре
Б. Б+Апена или марсеризирана:
а) до К» 12 англ. включително
б) отъ № 14 до 24 англ. включит.
в) отъ № 24 англ. нагоре
В. Боядисана или щампосана,
даже марсеризирана: •
а) до № 12 англ. включително
б) отъ № 14 до № 24 англ. включ.
в) отъ № 24 англ. нагоре
митн. ст. 355—Прежда отъ две или
повече ж и ц и :
а) небЪлена
б) бталена или марсеризирана
в) боядисана или щампосана, да
же марсеризирана

Ш

в> —

50
55
80

55
60
80

60
70
100

60
70
100

67
77
100

70
80
110

100
105
120

115
120
120

90
120

100
140

165

200

Въ сжщия протоколъ еж предви
дените следните изменения въ прило
жение „Я" къмъ Договора за търговия и
корабоплаване между България и Италия,
заевгащи H-БКОИ облекчения на нашия
вносъ въ Италия:
1. България се отказва отъ договор
ното мито 7*35 лири на 100 кгр., прила
гано до сега при вноса на сушените
сливи „типъ кюстендилски", за единъ годишенъ контингенть отъ 5000 квинтала
(забележка къмъ ст. 96);
2. Отказва се сжщо отъ консолидира
нето на безмитния вносъ въ Италия на
суровите кожухарски кожи, по статия
806 отъ италянската тарифа.
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ст. 90 и 92 — лой сурова или топена,
сжщо и пресована; м. ст. 79 — яйца; м.
ст. 85 — пера и пухъ; м. -ст. 76 — черва
пресни, солени или сушени и мехури;
м. ст. 83 — кожи сурови, мокри или су
шени, сжщо солени или варосани, но
необработени.

ходящи отъ други страни произведения,
внасяни отъ територията на протектората
Бохемия и Моравия въ Словашко.
3) При обмитването на внасяните отъ
територията на протектората Бвхемия и
Моравия стоки, следва да се събиратъ
всички данъци, налози и такси, каквито
се събиратъ при вноса на стоки отъ дру
гите страни.
4) Вносътъ и износътъ на стоки отъ,
съответно за територията на протекто
рата Бохемия и Моравия, подлежи на ре
жима на разрешенията. Въ този случай
ще се събиратъ само установените.съ
досегашните предписания такси.
§ б. Неизползваните, или ненапълно
използваните до сега разрешения за
вносъ и износь (на стоки), които еж били
издадени отъ Министерството на търго
вията въ Прага, или отъ други чехеки
министерства, на предприятия съ седали
ще въ Словакия, еж валидни само ако
бждатъ снабдени съ формално разреше
ние отъ меродавното словашко мини
стерство.
§ 7. Настоящата наредба влиза въ
сила на' 14. III. 1939 г. и ще се прилага
отъ Министерството на стопанството, въ
споразумение съ съответно меродавните
министерства.
Регламентиране вноса и износа на
домашни животни и животински про
изведения. Съ правителствена наредба
отъ 26 май т. г., въ Словакия се създаде
комисия за регламентиране вноса и
износа на домашни животни и животин
ски произведения, съ право да устано
вява режима за вноса и износа на сжщите, да дава мнение за необходимите
за вносъ количества и да установява
таксите за издаване разрешения за вносъ,
съответно за износь на сжщите видове
стоки.
Съ създаването на тази комисия, вно
сътъ на домашни животни и животин
ски произведения въ Словакия се поставя
подъ режима на предварителното разре
шаване на вноса. Исканията следва да
се отправятъ до Министерството на сто
панството, което прилага на дело реше
нията на комисията.
Въ обсега на комисията, съответно
подъ режима на специалните разрешения
за вносъ, еж включени следните стоки:
м. ст. 63-67 — говеда: волове, бикове
крави, телета; м. ст. 70 — свине; м. ст.
68 и 69 — кози и овце (кочове, свине и
пърчове), агнета и ярета; м. ст. 73 —
живи и заклани птици; м. ст. 89 — свин
ска и гжша мась, сурова или топена; м.

Норвегия
Възможности за вносъ на наши а р 
тикули. Въ Норвегия се внасятъ значи
телни количества артикули, които се произвеждатъ въ България и еж обектъ на
нейния износь. Така напримеръ, презъ
първото тримесечие на настоящата го
дина въ Норвегия еж били внесени: пше
ница — 28191 тона; ръжь— 18881 тона;
царевица — 32,688 тона; грозде — 185
тона; доматено пюре, въ опаковка надъ
5 кгр. — 163 тона; трици (безъ оризови)
— 23,206 тона; кюспета — 1455 тона;
рапично брашно — 1202 тона; брашно
отъ памучно семе — 3179 тона; соено
брашно — 6380 тона; фастъчно брашно
— 10,175 тона; суровъ тютюнъ на листа
— 820 тона; соя — 5487 тона; ленено
семе — 8181 тона и въ no-малки коли
чества ленено масло, соя масло, памучно
масло, фастъчно масло и др. растителни
масла.
• '
За съжаление, обаче, България взема
много малко участие въ този вносъ. Въ
качествено отношение, внасяните земе
делски произведения не били по-добри
отъ българските. Необходимъ билъ само
по-големъ интересъ отъ страна на на
шите износители, за да може поне от
части да се използуватъ ТБЗИ възможности.
Това е толкозъ по-желателно като се
се има предвидъ сравнително много до
брото икономическо положение на насе
лението, което може да заплати много
добре доставените му качествени произ
ведения.
Египетъ
Повишение митото на кашкавала и
сиренето. Търговскиятъ сьветникъ на Екс
портния институтъ въ Лсександрия съоб
щава, че съ специаленъ декретъ, влезалъ
въ сила на 10 юлий т. г., египетското
министерство на финансите е повишило
вносното мито на кашкавала и сиренето
съ 7 египетски лири на тонъ.
Следъ тази промена, митото, което,
отъ сега нататъкъ ще бжде валидно при
обмитвенето на горните артикули, ще
възлиза на: 22 лири на тонъ кашкавалъ
и 25 лири на тонъ сирене.
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производство на шоколадъ, както и раз
граничението на заведенията за произ
водство на бакелтпни издгьлия. Подроб
ности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 151 — Наредба за допълнение §
1, буква „Б", п. 1, отъ Наредбата за
оцветяването и смесването на петрола
и газьола, употребявани за гориво въ
петролните коли. Прибавя се следната
нова елинея: Презъ летните месеци, отъ
.1 май до 1 октомврий включително, до
пуска се точката на изкристализирането
да бжде най-малко минусъ 5° С, като
останалите условия оставатъ неизменни.
Протоколъ отъ 21 юний 1939 г., съ
който таксата за съхраняване и охлаж
дане на свинската мась се определя на
0*70 лв. на кгр. бруто тегло, до края на
бюджетната година, а следъ свършването
на бюджетната година, за неизнесената
мась
по 0'05 лв. на кгр. бруто тегло
месечно, за първите четири месеца отъ
новата година.
Бр. 152 — Постановление на Мини
стерския съветъ № 1288 отъ 8 юлий
1939 г. На основание чл. 1 п. 2 отъ за
кона за тарифата на вноснит-fe стоки,
вносното мито на калциевия карбитъ,
облагаемъ по ст. 193, буква "г", се оп
ределя на 35 лв. златни за 100 кгр."
Бр. 156 — Постановление на Мини
стерския съветъ № 1287 отъ 5 юлий т.
г. Обявява се обща преситеность въ
производството на вълнени щрайхгарни прежди, съ срокъ две години, считано
отъ датата, на която настоящето постано
вление ще бжде обнародвано. Отъ тази
преситеность се изключватъ небетчийските предачници на вълнени прежди, съ
до 500 вретена.
Окржжно № 136-А. Даватъ се пояс
нения въ връзка съ прилагането на чл.
5 ал. 4 отъ Наредбата законъ за засил
ване държавните приходи, по-специално,
въ връзка съ определяне задълженията
на лицата търговци или фабриканти,
които даватъ стона за преработване, и
на фабрикантите, натоварени съ рабо
тата на .ишлеме". Подробности въ Дър
жавенъ вестникъ.
Заповедь № 3533 на Главната ди
рекция на строежите. Разрешава се
употребата на висококачествената бетон
на стомана „Кльокнеръ", фабрикатъ на
германския заводъ „Кльокнеръ — Верке
акц. д-во". Всеки пъртъ отъ тази бетон
на стомана носи по целата си дължина
въвалцувани белези на завода, състоящи
се отъ изпъкнали една вертикална и две
хоризонтални чертички. (I
).
,

Държаеенъ» вестникъ
Бр. 144 — Заповедь № 324 на г. Министра на финансите. Съгласно забе
лежката къмъ буква ,м" на чл. 1 отъ
Закона за статистическото право, изку
ствения торъ суперфосфатъ се отнася
къмъ тази буква, за облагане сь стати
стическо право 40 лв. на 1000 или часгь
отъ 1000 кгр. бруто.
Бр. 147 — Постановление на Мини
стерския съветъ № 1183 отъ 28 юний
т. г. Съгласно чл. 1, п. 3, отъ Закона за
тарифата на вносните стоки, вносното
мито на едножичната прежда отъ ка
нила, облагаема по ст. 234, буква .а",
се определя на 20% отъ стойностьта й.
Постановление на министерския съ
ветъ— протоколъ № 85 отъ 29 юний 1939
година, съ което се одобрява тарифата
за минималните надници на строител
ните работници въ целата страна.
Бр. 148 — Наредба за подпомагане
построяването и обзавеждането на коо
перативните и общински млекопрера
ботвателни заведения, хладилни поме
щения и инсталации.
Наредба за подпомагане построя
ването на плодохранилища и сушилни
за плодове.
у t
Изменение на чл. 32 отъ* правилника
за оксиженовите и електрически ин
сталации за заварка, обкародванъ въ
държавенъ вестникъ брой 114 отъ 23
май 1935 година. Лицата, заварени къмъ
25 май 1935 година като самостоятелни
оксиженисти и електрозаварчици, до 31
декекврий 1940 година требва да се
•явятъ на изпитъ за добиване майсторска
правоспособность като заварчици (чл. 29),
до който изпитъ ще бждатъ допустнати
само ако еж завършили успешно спе
циално подготвителни курсове за оксизкеново и електрическо заваряване на
металите, ако иматъ 21 годишна възрасть
и ако удостов^рятъ, че еж работили при
съответни инсталации най-малко 2 години.
Бр. 149 — Правилникъ за прилагане
закона за реквизицията.
Наредба за подпомагане строежа на то
пила и съоржжения за отопяване и пре
работване на ленени и конопени стъбла.
Бр. 150. Окржжно № И-27-13661 на Ми
нистерството на търговията, промишленостьта и труда. На 3 юлий т. п, г. Министърътъ на търговията, -промишленостьта и труда е удобрилъ решенията на
индустриалния съветъ, взети на 13 юний
1939 г., относно разграничението и ми
нималния размЪръ на заведенията за
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