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Стопански генерални щабове
ПоукитЬ въ стопанско отношение отъ
световната война еж на лице. Понастоящемъ, държавитЬ, които не отдадоха зна
чение презъ 1914 година на стопанскитЬ
въпроси^ или не ги бЪха достатъчно до
бре организирали, не ще допустнатъ тая
грЬшка да се повтори. Особено днесъ е
явно, че една война не може да бжде
спечелена въ военно отношение, ако тя
бжде загубена стопански.
• Презъ време на една война се преследвать обикновено такива политически
цели, които по други пжтища не еж могли
да бждатъ постигнати и за постигането
на които, като последна мЬркз, остава
бойното поле. Задъ ВОЙСКИТЕ, които се
борятъ за националните идеали на единъ
народъ, стои отечеството, стопанството,
което имъ дава морална сила и мате
риална подкрека за постигане на предначертанитЬ военни цели. Мощьта на<
войската по бойното поле е въ зависимость отъ силата на отечеството; отъ тая
сила, съ която то е въ състояние морално
и материално да поддържа фронта. Така
че, военните действия требва да бждатъ
координирани въ всЬко отношение съ
стопанството и политиката на отечеството.
Видътъ и съставътъ на войската и нейнитЬ действия по бойното поле се диктуватъ и направляватъ отъ военния генераленъ щабъ, къмъ който се числятъ
военнитЬ водачи, които иматъ за съвет
ници политицитЬ. ТЬ еж, които преценяватъ силата на своята войска, силата на
противника, диктуватъ военнитЬ опера
ции, замислятъ и преследватъ пораже
нието на неприятеля.
Стопанскйятъ генераленъ щабъ има
приблизително сжщиттз задачи. • И той
требва да преценява материалната сила.съ
която разполага и съ която може да под
крепи военнитЬ части, обмисляйки какъ

требва да стане разпределението и из
ползуването й. Той требва да уреди и
видоизмени вжтрешната организация на
стопанството така, както стратегическите
задачи на военнитЬ действия и полити
ката изискватъ.
Основата на всека работа или реше
ние, което произлиза отъ генералния
щабъ, тръбва да представлява едно точно
познаване на дадените условия, т. е., отъ
военна гледна точка тртзбва да бждатъ
известни добре бойнитЬ сили, мЬстностьта
и всички други обстоятелства, които могатъ да повлияять върху резултата; отъ
стопанска гледна точка — точното позна
ване на мирновременната организация
на стопанството, военнитЬ изисквания,
условията, които еж на лице, както и
количественото и географическо разпредЬление на стопанскигЬ блага.
Стопанскйятъ генераленъ щабъ, за да
може успЬшно да изпълни своята задача,
трЬбва да разполага съ всички необхо
дими сведения за стопанското състояние
на страната, та да може да вади отъ
тЪхъ своитЪ заключения. Неговата задача'
е, винаги умЬло и най-подходящо, въ
връзка съ преследваната военна цель,
да дава и подкрепя както бойнитЬ ли
нии, така и вжтрешното население. Ето
защо, всички стопански решения, които
дирижиратъ едно военно стопанство,
трЬбва да бждатъ добре преценени споредъ тЪхната важность, като всички понезначителни действия останатъ на втори
планъ. Споредъ случая се налага ново
раздвижване и направляване на стопан
скигЬ блага и стопанскитЬ сили, съвсемъ
различно и нехармониращо съ линииffe, които мирновременното стопанство
познава.
На пръвъ планъ стои целесъобразното
разпредЬление на работнитЪ сили. Вой
ската и военното стопанство трЬбва да
разпредЬлятъ помежду си наличната чо
вешка сила, и то така, че да може да
бжде постигнатъ най-добъръ и голЬмъ
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има
резултатъ на бойното поле и по възможна вжтрешния пазаръ и въвеждане на
ность целостно запазване на стопански
твърди цени, защото всички задачи, които
т е интереси на народа и службите въ
има единъ стопански генераленъ щабъ
отечеството. . Стопанскиягь .генераленъ
въ време на война въ отделните про
щабъ остава да се справи съ тия сили,
изводствени области, само тогава могатъ
които оставатъ въ отечеството, и да имъ
да бждатъ бързо и ефикасно проведени,'
намери едно подходящо место, за да мокогато цените еж постоянни и обръще
гатъ те да бждатъ използувани по възнието на паричните средства — несмуможность най-рационално. Отъ големо •••' щавано. Всички тия мерки въ отдълзначение е разпределението на работни
нигв области на стопанската поли
те сили въ стопанството. Колкото по-внитика еж органически свързани една съ
мателенъ е изборътъ и колкото по-вни
друга, вплитатъ се една въ друга и отъ
мателно е разпределението на работните
техното разрешаване зависи резултатъгь.
ржце, толкова по-гладко и бързо се из
Спешното разрешаване на всички сто
вършва промъната между мирновремен
пански въпроси е много по-належащо
ното и военното стопанство, толкова повъ време на война, отколкото въ мирно
кжсъ е периодътъ, който е необходимъ за
време, тъй като, докато мирновременната
вживеване въ атмосферата на военното
стопанска политика е по-бавна и нефорстопанство. Затова е необходимо, обаче,
сирана, военната стопанска политика
стрпанскитЬ браншове да бждатъ много
требва бързо да се справя, и то съ мно
добре познати, а сжщо така и производго по-трудни проблеми и условия. При
ственните задачи. Въ отделните стопан
това, не по-малка е отговорностьта на
ски области, стопанскиягь генераленъ
стопанския генераленъ щабъ отъ тая на
щабъ има да разрешава редица трудни
военния генераленъ щабъ и не по-леки
и важни въпроси. Той ще требва да се
еж неговите задачи и тия на нему под
справи съ производствените задачи на
чинените стопански деятели.
всъки браншъ, съ разпределението на
Успъхъгь отъ една война е до голема
стопанскитЬ блага, съ изхранването и др.,
степень въ зависимость отъ разбирател
за което е необходимо да се отклони
ството и паралелните действия на воен
ртъ мирновременните положения и да се
ния и стопански генерални щабове. Една
приспосрби къмъ създадените военни
предпоставка за разбирателство и пара
условия. По отношение изхранването,
лелни действия между двата генерални
една отъ главнитв задачи е да се осигущабове е добрата подготовка и добъръ
рятъ ИЗТОЧНИЦИТЕ, които гарантиратъ
подборъ на стопанския генераленъ щабъ.
продоволствените продукти. Въ областьта
Д когато две държави въ съюзничество
на изхранването една нова и сериозна,
водять война, то необходимо е да се га
чисто военна задача, е разпределе шето
рантира постоянна връзка както между
и пласирането на хранителните продукти.
военните, така и между стопанските имъ
На много места въ стопанството като
генерални щабове.
главна спънка се явява въпросътъ за не
Въ стопанския генералъ щабъ могатъ
достатъчното число работни сили, за
да бждатъ правилно разрешени въпро
която пречка требва да бжде държана
сите само тогава, когато неговитв чле
добра сметка. Чрезъ впрягането на ра
нове и неговите подведомствени органи
ботни ржце отъ други, по незначителни
еж добре подготвени за задачата, която
браншове, както и съ помощьта на жен
имъ предстои. Техната подготовка тръбва
ския трудъ, обикновено се преследва
да обхваща всички необходими сведения
отстраняването на тая пречка.
върху стопанските сили на страната и
Въ областьта на промишленото сто
ГБХНОТО разпределение: производство, су
панство, въ сравнение съ мирновременото.
рови материали, число на работните
положение, промената е твърде голъма.
сили, които стоятъ на разположение,
Всъко производство, което посредствено
съобщителни средства, мтзрки отъ фиили непосредствено е необходимо за вой
нансовъ характеръ, състоянието на парич
ната, се увеличава. Необходими еж се-.
ния и капиталовъ пазари и т. н. Освенъ
риозни промъни въ добиването, снаб
това, къмъ тия задачи с е . причисляватъ
дяването и запасяването на индустрията
и такива относно запасите отъ материали
съ сурови материали. Налага се, освенъ
— готови и сурови, подобрение на съобтова, и промъна въ направляването на
•щителната мрежа, необходими допълни
съобщителните средства, преобразование
телни производствени инвестиции за по
въ външната търговия, банковата и бор
пълване на недостатъченъ капацитегь и
сова служби, както и едно дирижиране
т. н. Всички тия сведения еж необходими
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за изработване на кжсовременни проекти
и разпоредби отъ военностопански характеръ, тъй като, вследствие бързината
на събитията, дългосрочни предварителни
планове въ подробности еж немислими и
иепрепоржчителни.
Имайки предвидъ всичко това, става
ясно, че за едно- военно стопанство е
необходима дългогодишна работа, която
има за цель подготвянето на съответния
персоналъ съ всички необходими пособия,
средства, данни и сведения, който, въ
случай на война, да може да поеме
гладко всички функции и да бжде на
разположение на стопа НСКИТБ генерални
щабове, или ако такива предварителни
дългогодишни: проучвания и подготовки
не еж извършени, да се пристжпи къмъ
заангажирването и впрегането въ работа
по организиране на военното стопанство
на тия държавни институти и личности,
които въ мирно време ржководятъ сто
панската политика на държавата и които
еж най-подходящи като добри познавачи
на стопанската структура на страната,
тъй като ТБ въ кжсо време могатъ да
поематъ направляването и организирането
на военното стопанство. Независимо отъ
това, наложително е безусловно всички
действия по дирижиране на военното
стопанство отъ ржководенъ характеръ да
бждатъ централизирани на едно мЪсто—
стопанския генераленъ щабъ. Второсте
пенните и изпълнителни функции, като
контрола, разпределение, информация и
др., могатъ да бждатъ прехвърлени върху
помощнитЬ органи на стопанскитЬ ге
нерални щабове. За такива биха били
подходящи търговско-индустриалнигБ ка
мари.
Наблюдавайки събитията, които днесъ
тъй бързо се развиватъ въ Централна и
Западна Европа и които грозятъ да обхванатъ и останалите краища на свЪта,
намъ се струва, че всъко едно по-дъл
боко вникване въ тоя въпросъ би могло
да бжде полезно за нашата държава.
Имайки предвидъ стопанската организа
ция на нашата страна и организацион
ните възможности, съ които нашето
военно стопанство разполага, не би било
зле да се проучи и прецени дали търговско-индустриалнитв камари не еж
подходящи да послужатъ като централни
места за проучване и провеждане на
военно-стопанскитБ изисквания. Тия сто
пански институти, които познаватъ от
лично СВОИТБ райони отъ всека гледна
точка и които СЖ обзаведени богато съ
необходимите помощни сръдства, сигурно

биха могли и у насъ да изиграятъ по
лезна и ценна роля въ организацията на
военното стопанство на страната. Обза
ведени съ подходящо подготвенъ персо
налъ и съ изчерпателни стопански данни,
намиращи се въ постояненъ контактъ
съ стопанскитБ съсловия, те могатъ
да бждатъ отлични помощници на единъ
стопански генераленъ щабъ.

к.

•;

Зеачевието на Виенския н м д а за на
предна на нашето смакга :
Следъ като страната ни б е окастрена най-безжалостно и следъ като на
шето стопанско равновесие б е напълно
разстроено, не ни оставаше нищо друго,
освенъ да се заемемъ най-усърдно съ
неговото изграждане наново. Покупа
телната сила на населението, и изобщо
стопанската ни сила, бъ до минимумъ
намалена. Нашите съседи ни конкури
раха силно въ всеко едно отношение.
Ние бъхме и сме принудени още на
крайна пестеливость. Всъка стжпка въ
стопанския ни животъ требва да бжде
планомерна и здраво обмислена. Само
така ние ще можемъ да непреднемъ и
да регистрираме успехи. Тия страни ще
спечелятъ въ края най-много, които пър
ви усп-Бятъ да заздравягъ своето вжтрешно стопанство и да се освободятъ
отъ последиците на новата война.
При тия обстоятелств, за насъ е много
важно, при внасянето отъ странство на
готови произведения и машини да обръ
щаме внимание не само на ТБХНОТО ка
чество и цена, но и на ТБХНОТО усъвър
шенствуване и на резултатите, които ТБ
даватъ. Така напримъръ, отъ Германия
внасяме главно машини и инструменти
отъ всъкакъвъ видъ и често пжти, въпръки че германските машини сж поскжпи, ние ги предпочитаме съ право.
Германската техника умее да върви
съ времето и да се нагажда къмъ чуж
дите пазари. Колкото по-тежки ставатъ
условията, при които се работи, толкова
по-големи сж нейнитЬ успехи и усъвър
шенствувания. h ТБХЪ тръбва ние да
следимъ съ четири очи. Въ която и область на стопанството да сж, ТБ могатъ
да бждатъ отъ огромно значение за насъ.
ВСБКИ новъ германски типъ машини се
стреми къмъ по-голБма пестеливость на
материалъ и енергия, къмъ по-голЪмъ
рентабилитетъ» По-полезно е за стопан15
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ството ни да купуваме малко, но модер
ни и рентабилни машини, отколкото, да
доставяме въ изобилие стари и ненуждни
или негодни за нашити условия такива,
каквито доставки сме имали. Безъ такива
случаи не може. T t требва, обаче, да ни
служатъ за .урокъ и не бива да се повтарятъ.
.:-;
Сегашното стопанско положение ни
налага, безспорно, да следимъ зорко но
востите и напредъка въ световния сто
пански животъ и, най-главно, въ техни
ката. За да можемъ да бждемъ добре
ориентирани, ние не бива да изпускаме
случаите, които еж въ състряние да ни
улеснятъ и посочатъ темпото и пжтя, по
който се движатъ стопанствата на други
По-напреднали страни. Единъ такъвъ слу
чай представлява и Виенскиятъ панаиръ.
Виенскиятъ панаиръ, това световно
изложение, тоя важенъ пазаръ за Юго-.
източна Европа, играе една голема роля
въ популяризирането на всеки новъ
успехъ, зарегистриранъ :въ свътовното
стопанство^ НашитЬ търговци и инду
стриалци могатъ тукъ най-добре да се
запознаятъ съ най-новото, модерното, сь.
направенитЬ подобрения и ; усъвършен
ствувания както въ областьта на техни
ката, така и въ областьта на търговията
и съобщенията. Не безъ влияние върху
нашити посетители остава и организа
цията, редътъ и естетиката, които тукъ на
вевка крачка правятъ впечатление. Виен
скиятъ панаиръ се посещава редовно отъ
българите и Tt извличатъ отъ него въ
повечето случаи.голема полза. Въ пред
стоящия пролетенъ панаиръ, който . ще
Се състои отъ 10 до 17 мартъ 1940 год.,
ще бждатъ изложени и всички най-нови
материали, машини и спомагателни СБчива за земеделието. Д освенъ това, както
и на досегашните панаири, ще бжде дадана възможность на посетителите, които
се стичатъ не само отъ Юго-източна.
Европа, но и отъ целъ свЪтъ, да се ориентиратъ върху напредъка на вевка отдтзлна область отъ стопанството. Виенскиятъ
пролвтенъ панаиръ ще бжде подъ знака
„Износъ" и „Добъръ вкусъ".
Германия, наистина, е въ война, но гер
манското стопанство продължава да ра
боти въ такъвъ маещабъ, че да може да
задоволява ВСИЧКИТЕ си досегашни клиен
ти съ разнообразното си производство.
Предстоящиятъ виенски панаиръ не са-.
мо ще оправдае своето световно име, но
обещава, да бжде и една по-имопозантна,
манифестация, продиктувана отъ стреме

жа на Германия да запази и да разшири
стопанските си връзки съ неутралните
страни.

Какво ще представлява Брюкселския между-:
народенъ пананръ пргзъ 1940 год.
Презъ 1940 год. Брюкселскиятъ международенъ панаиръ ще бжде отражение
на СВЕТОВНОТО производство,; подъ влия-.
нието на военнитв стопанства; .бароме-?
търъ на движението на международния
обменъ; живия > и- разнообразния ука-:
затель за ориентацията на многоброй
ните фабрикации и за ВЪЗМОЖНИТЕ сдел
ки, които ще се сключать въ течение на
идущите месеци. •„•. : :
• Въ общия си видъ Брюкселскиятъ па-.-.
наиръ —1940 год. нЪма да се различава:
отъ тоя презъ 1939 год., но все пакъ, въ;
него ще има много новости.
Купувачите, които еж го посетили въ
миналото и го.познаватъ добре, ще пот
сетятъ неговитЬ 11 грамадни палати, кои*,
то покриватъ една площь отъ 67.000 кв.
м. и въ които еж помвстени 2.750 щанда,,
образувайки една великолепна витрина;
отъ 10 клм. дължина. Както и миналата
година, ТБ ще срещнатъ „Упжтващата
декорация" — единъ цветъ за всеки от->
делъ—която представлява една отъ ори-;
гиналноститв на Брюкселския международенъ панаиръ, и която позволява на
посетителя да намери много лесно про
изводството, което го интересува; произ
водство, изложено •> отъ фирми, прина
длежащи на повече.отъ 30 народности.
Те ще констатиратъ сжщо много измъ-i
нения, които обясняватъ ПОЯВИЛИТЕ се
промЪни въ живота на.множество пред
приятия;
Ще бждатъ свидетели на разширява
нето на некои скорошни ОТД-БЛИ и на
създаването на нови такива; да отбележимъ само: занаятитв,. МИНИТЕ, химиче
ската индустрия, преобразуваните инду
стрии, Белгийско Конго и др. ••.-.:
. ,•;
Колкото се отнася до чуждото участие,
което показва общото стопанство или
известна индустрия на една страна, съ
едно информационно бюро ние отбеляз
ваме приежтетвието на много големи на
ции, които не беха представени презъ
1939 год.
•
Най-после, организми, като Централниятъ Белгийски индустриаленъ комитетъ,,
Търговската камара въ Брюкселъ, Кж-.
щата на Южна Ямерика и др., идватъ да.
удължатъ тъй разнообразния списъкъ на
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учреждания и фирми презъ 1939 г., които
сьвокупно централизирватъ организатор
ската сила на международната търговия
въ св^та.
Къмъ всички тези перспективи, които
понастоящемъ предвиждаме, и къмъ
ТЕЗИ, които евентуално ще бждатъ осжществени до м. мартъ 1940 год., требва
да се прибави единъ много интересенъ
елеменгь, а именно: желанието за обмвнъ
на хиляди търговци и индустриалци, контактътъ съ които ще породи СДЕЛКИ за
стотици милиони франка и ще създаде
многобройни търговски течения.
И тъй, по време на Брюкселския международенъ панаиръ, който ще се съ
стои отъ б до 17.111 1940 год., ще се съз
даде утрешния економически животъ.
Лко искате още отъ сега да имате пред
става за това, поискайте отъ Главната
дирекцията на Брюкселския международенъ панаиръ—Пале дю Сантенеръ,
Брюкселъ 2, списанието „ Т р а н з и т ъ "
(Вносъ—Транзитъ—Износъ), издадено на
немски, английски, испански, френски,
италянски, холандски, португалски — въ
което еж указани всички помещения, из
ложени предмети, съ всички технически
подробности, имената и адресите на
всички фабрики и фирми.
Това ново по рода си списание ще Ви
бжде изпратено безплатно. Дано Ви до
принесе максимумъ услуга.
Отъ Главната дирекция
на Брюкселския ^ежународенъ
панаиръ.

Подарете календари!
Молба д о издателите на
български календари —
с ъ ю з и , дружества и
частни лица.
Една отъ грижитв на Всебългарския
Съюзъ „Отецъ Паисий" за българитв въ
чужбина е—да имъ изпрати календари,
за да си припомнятъ и да празднуватъ
заедно съ насъ църковните и народнитв
ни праздници. Въ края на миналата и въ
началото на течещата година бидоха из
пратени множество календари до бъл
гари въ чужбина, и отъ най-отдалечечитв
краища се получиха най-прочувствени и
трогателни благодарности съ заржки и
поржки— да имъ се пратятъ календари
и за 1940 година.
Всебългарскиятъ Съюзъ «Отецъ Паи
сий" моли всички издатели да му изпра.
тятъ отъ СВОИТЕ календари такова коли-

чество, каквото могатъ да ОТДЕЛЯГЬ сега,
а по-късно да изпратятъ ИЗЛИШНИТЕ ка
лендари, ако имъ останатъ, колкото и
малко или много да еж rfe.
На ОНЕЗИ, които не издаватъ календари,
се напомня, че Всебългарскиятъ Съюзъ
„Отецъ Паисий" събира и пари за изпра
щане дарове на българите по свъта.
За ВСЕКИ даръ Всебългарскиятъ Съюзъ
«Отецъ Паисий" благодари отъ името
на ОНЕЗИ, които ще го получатъ като
приветъ отъ Родината.

ИНДУСТРИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ
По вноса на памукъ и памучна
п р е ж д а . Съгласно окржжно предписание
№ 1738 отъ 9. II. т. г. на Министерството
на финансиигБ, отдълъ митници, МИТНИ
ЦИТЕ следва да изпращатъ въ Министер
ството на търговията, промишленостьта и
труда, отделение за индустрия, образци
отъ внасяния памукъ или памучна прежда,
въ количества около 100—200 грама.
ТЕЗИ образци трвбва да бждатъ при
дружени отъ разрешението на Б. н. банка
и фактурата на стоката.
Вносътъ на горните материали ще се
допуска само следъ като се получи спе
циално за цельта разрешение отъ ОТДБлението за индустрия при Министерството
на търговията, промишленостьта и труда,
важащо за конкретна партида.
За двойното облагане на индустри
алните предприятия по наредбата законъ за данъка върху приходите
На 20 януарий т. г., съ изложение
№ 1006 до год. Министра на финанситъ,
копие до г. Министра на търговията, про
мишленостьта и труда, камарата ни за
моли за повторно и обстойно разглеж
дане на въпроса за двойното облагане
на индустриалните предприятия по на
редбата законъ за данъка върху прихо
дите — веднъжъ като индустриалци, на
основание чл. 15, и повторно като тър
говци (чл. 12 буква „г") за продажбите
имъ на дребно, безразлично дали ТЕ се
извършватъ отъ отдъленъ складъ или
отъ фабриката.
Камарата ни застава на становището,
че когато характерътъ на индустриал
ния артикулъ е такъвъ, че той се про
дава направо отъ фабриката, по фаб
рични цени, на консуматора (напримеръ
цигли, тухли и др), налагането и на вто
ри облогъ е несправедливо.
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ИНФОРМДЦИОНЕНЪ
Вжтрешни

27 априлъ 1940 г. Всички желающи да
излагатъ произведенията си, да изпратятъ мострите си до Експортния инсти
тутъ — ул. Графъ Игнатиевъ 2, София,
най-късно до края на месеца.

ОТДЪЛЪ

съобщения

И з б о р и з а действителни членове на
т ъ р г о в с к о - и н д у с т р и а л н и т е камари.
Съ заповедь, № 286. отъ 13 февруарий
1940.г., публикувана въ Държ. вестникъ
бр. 35.•; отъ 15 с м . , г. Министърътъ на
търговията, промишленостьта и труда е
разпоредилъ, изборигЬ за действителни
членове на търговско-индустриалнитБ ка
мари, насрочени за 24 септемврий 1939
год., но. .впоследствие отсрочени за не
определено -време, да се произведатъ
на 17 мартъ 1940 г. Въпросните избори
щ е . с е произведатъ по списъците, из
готвени; за 24,септемврий 1939 г., безъ
ново обявяване и безъ каквито и да било
попълвания.

Външни пазари
Р е ж и м ъ т ъ за п р о д а ж б и т е на тек
стилни материали в ъ н е к о и страни:
Англия. Износътъ на обикновена и камгарна вълна, на вълнени прежди, памукъ,
ленъ, конопъ, юта и коприна е изобщо
згбраненъ. Министерството на търговията
въ Лондонъ, обаче, може да издава раз
решения за конкурентни случаи.
Белгия. По начало, износътъ на вълна
и финни животински косми, памукъ, ко
нопъ, юта, ленъ, рамия и непоименовани
предива и прежди отъ сжщигв и отъ из
куствена коприна е забраненъ. Следъ
предварително издадено разрешение отъ
Департамента на народното стопанство,
обаче, износътъ се разрешава.

С б о р н и ц и ; на н а р е д б и т е , з а п о в е 
д и т е и др. -по; облекчаване продо
волствието и намаляване на склшоТИЯТЗ.

ти
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Съ цель да улесни-всички заинтересовади, Министерството на търговията, про
мишленостьта и труда е издало следните
два сборника: *
* '•!;' С б о р н и к ъ на н а р е д б и т е , запо
в е д и т е и др. на дирекцията на тър
говията и промишленостьта по нормировките на цените, декларирането
на с т о к и т е и борбата с ъ спекулата,
издадени отъ 1 септемврий до 31 декемврий 1939 г. Страници 209—цена 30 лв.;
2. Н а р е д б и з а индустриалното про
изводство: режимъ за материалите, про
дажба и отчитане, сведения за материа
лите и изделията, издадени отъ 1 сеп
темврий до 31 декемврий 1939 год. Стра
ници 110 — цена 30 лева.
Поржчки се даватъ като стойностьта
се внесе съ вносенъ листъ въ Б.н. банка
— съответния клонъ или агентура — на
името на Държавното книгоиздателство
при Държавната печатница.
Къмъ така издадените брошури, Мини
стерството ще издава периодични до
пълнения.

Дания. По начало износътъ на вълна, па
мукъ, конопъ, юта и ленъ, както и всички
предива отъ растителенъ произходъ и
всички видове прежди, е забраненъ. Следъ
разрешение на Министерството на тър
говията, обаче, износътъ е допустимъ. .
Египетъ. При обща забрана, съ разре
шение на Министерството на финансите,
износътъ на вълна, вълнени прежди, па
мукъ, памучни прежди и конопъ се
допуска.
Германия. Забраненъ е износътъ на:
предива сурови, пречистени, мънени, обезклеени; овча вълна—сурова, чесана, избтзлена.боядисана.влачена; памукъ избеленъ,
боядисанъ, влаченъ, чесанъ; други предивни материали — часани, влачени,
избтзлени, боядисани; сжщо изкуствена
вълна (целволе) невлачена и нечесана —
небоядисана или боядисана; целволе вла
чена и чесана — небоядисана и бояди
сана и отпадъци отъ сжщиттз.
Италия. Износътъ на всички видове
предива—сурови апи на прежди, и техните
отпадъци може да стане само съ разреше
ние на Министерството на търговията и девизигв. Подобни искания се отправятъ-"
за коприната (обработени коприни, от
падъци отъ коприна, прежди отъ копри
нени отпадъци или отъ груба коприна-.
шапъ и буретъ — чрезъ Националния

Офяииално участие на България
на панаира в ъ г р . Милано.
Експортниятъ институтъ съобщава на
интересуващите се, че България ще вземе
официално участие на панаира въ гр.
Милано, който ще се състои отъ 12 до
18
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остатъци, непреработени желвзни руди
и парчета и остатъци отъ старо желвзо,
магнезий, живакъ, желъзни съединения;
4. Дърво и дървенъ материалъ, кржгълъ,
дЪланъ или биченъ, обработенъ или необработенъ; 5. Следнитв текстилни ма
териали: суровъ памукъ и необработени
остатъци, сурова вълна и животински
косми, вълнени отпадъци, вълнени и космени чували, сурова коприна, буби И
отпадъци, отпадъци отъ изкуствена ко
прина, конопъ освободенъ отъ стъблото,
конопени кълчища и кждели, ленени
кълчища и кждели и юта сурова, рафия
необработена, кокосови фибри; б. Семе
на, ядки и костилки за добиване масла;
масла, тлъстини и гресове отъ всички
видове; масла, включително и терпентина;
освенъ ароматичнитв; 7. Кожи — сурови,
сушени, полуобработени и вълнести; 8.
Материали за правене хартия и сламени
артикули; 9. Гума — сурова, остатъци и
претопявана; 10. Сурови материали и ар
тикули — главно необработени, отъ след
ните видове: арголъ и други груби тиргии; шлакъ — включително и основенъ
шлакъ; свинска четина и четина отъ гли
гани; коркъ — суровъ, сдробенъ, листове
и отпадъци; пера — опаковани въ бали,
чували или торби, и пера за завивки,
внасяни въ насипано състояние; следнитв
торове: отъ кости, минерални фосфати и
торове отъ варовикъ; цвътя, луковици и
семена; семена земеделски, градинарски
и за ядене; гжби; вещества за аргосване;
смрадликови листа, акациеви кори, валония, миробалансъ; екстракти за арго
сване—сухи и течни, отъ джбъ, кестенъ,
квебрахо и акация; смола и клей; 11.
Вестници, списания, печатни книги и ча
сти, печатна музикална литература, ка
талози, реклами, печатни рекламни ли
стове и брошури и др.; 12. Мостри безъ
търговска стойность; 13. Британски стоки,
наново внесени въ Англия; 14. Внесени
по транзитни условия стоки и всецело
изнесени следъ това; 15. Стоки, адреси
рани и предназначени направо за правителственитв поддъления.
СтокитЬ, внесени въ Великобритания
съ параходъ, който е напустналъ товар
ното пристанище не по-късно отъ полу-'
нощь на 5 ноемврий /6 ноември 1939 г„
се особождавзтъ безъ други доказател
ства. СТОКИТЕ, предадени на желвзопжтна
компания или другь транспортъ не покъсно отъ полунощь 5/6 ноемврий 1939 г.,
се освобождаватъ следъ представяне на
следнитв доказателства: железопжтни
разписки, товарителници и декларация

комитетъ за коприната; за памукъ—па
мучни отпадъци всвкакви —сурови и боя
дисани, обикновени памучни прежди немерсеризирани, сжщитв пресукани или
мерсерезирани и памучна основа—чрезъ
Италиянския памученъ институтъ; за въл
на, вълнени прежди и отпадъци — чрезъ
жунта за вълната; за конопъ суровъ и
ресанъ и конопени кълчища -^ чрезъ
Националната федерация за конопената
култура. Подъ сжщия режимъ подпадътъ:
ленъть ленениятъ дребъ, ютата, непоименаванитв растителни предива, лененитв
и конопени прежди и всекакви видове
животински косми.
НорвегиярСоландия, Швейцария и Фран
ция, иматъ аналогични разпоредби за об
ща забрана на износа и за частичното му
допускане по силата на специални раз
решителни отъ съответнитв служби.
Источна Холандска Индия и Аржен
тина. Износътъ на текстилни материали
е сободенъ.
Отъ гореизложеното, съобщено по све
дения на Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, се вижда, че
въ повечето отъ държавитъ, вносителки
въ България на текстилни материали, из
носътъ на последнитЪ е допустимъ само
съ специални разрешения.
Англия;
Н а р е д б а з а вноса в ъ Англня. Бордъ
офъ Трейдъ е издалъ наредба, съ която
всички стоки, внасяни отъ чужбина и
произхождащи отъ известни неутрални
държави, трвбва да бждатъ придружа
вани отъ свидетелства, че стоката не е
отъ неприятелско произхождение и че въ
нея нъма замесени противникови инте
реси. Къмъ твзи държави е причислена
и България. Свидетелството трвбва да
бжде издедено отъ Британския търговски
представитель въ София и предста
вено заедно съ стоките, внесени въ
Лнглия. Тази заповедь влиза въ сила отъ
2 ноемврий 1939 год. и не се прилага за
стоки, които еж напустнали мвстоизпращането преди 6 ноемврий 1939 год.
Не се изискватъ удостов-врения за произходъ и интересъ за следнитв стоки: 1.
Всички видове хранителни и фуражни
продукти; 2. Следнитв неметалически и
каменни издалия: абрасивъ суровъ или
обработенъ, азбестъ суровъ, фибри и
отпадъци, асфалтъ и битоменъ, магнезитъ, каменни плочи, cfepa и др.; 3. След
нитв метали и руди: железни руди и
състави, железни и стоманени парчета и
19
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отъ изпращача, визирана отъ Британ
ското консулство.
Въ случаитЬ, въ които се изисква удо
стоверение за произходъ и интересъ, а
такова не е представено, доставянето на
стоката ще се допуска само ако вносительтъ депозира стойностьта на стокитв*
или полица за сжщата сума. Депозира
ната сума ще се върне или полицата
ще се унищожи следъ представянето на
удостоверение за произходъ и , интересъ
или разрешително за вносъ, издадено отъ
Бордъ офъ Трейцъ.
Германия
П а з а р ъ т ъ на л е ч е б н и билки и дро
ги в ъ Хамбургъ (рапортъ на Българ
ското царско генерално консулство отъ
3. II. 1940 г.). Въ Германия се внасятъ го
дишно повече отъ 10 милиона кгр. ле
чебни билки, бубонки, листа, корени и
др., на стойность около 200 милиона лв.
По-големата часть отъ д рог и т е се
внася отъ следнитЬ европейски страни:
Унгария — за около 65 мил. лв.; Юго
славия — за около 23 мил. лв.; Финлан
дия — за около 15 мил. лв.; Италия —
за около 10 мил. лв.; Русия — за около
10 мил. лв. Вносътъ отъ презокеанските
страни е билъ относително малъкъ. Бъл
гария стои на девето мъсто въ това от
ношение, съ единъ двлъ отъ средно
115,000 кгр., за около 6 милиона лева.
Българското царско генерално консул
ство е на мнение, че малкото търсене на
българските дроги не се дължи на ТБХНИГБ качества, а преди всичко на непра
вилната ориентация на този износенъ
клонъ.
За препоржчване било, българските
износители да направятъ пълни списъци на доогитЬ за износъ, обезателно на нем
ски езикъ или на единъ отъ западно
европейските езици. Въ офертитЬ треб
вало да бждатъ означени наличнитв ко
личества за износъ и исканата цена, обе
зателно въ марки, франко германска
граница или поне франко българска гра
ница, но въ никой случай не и франко
товарна гара. Практиката на нъкои бъл
гарски търговци да предлагатъ стокитв
си първоначално на низка цена, а следъ
това да я увеличаватъ, даже и удвояватъ,
сжщо така подбивала довърието въ бъл
гарските търговци на дроги и пръчела
за развитието на износа на този артикулъ.
България имала всички възможности
да разшири търговията си съ лечебни
билки и дроги, стига само да вземе мЪр-

кн за целесъобразното организиране на
износа. Понеже значителни количества
отъ ТБЗИ артикули се транзитирали, Гер
мания била готова да плаща и въ сво
бодни девизи. Българското царско гене
рално консулство въ Хамбургъ дава след
ните сведения за по-търсенитв билки и
дроги,на Хамбургския пазаръ:
Липовъ цвгътпъ: На пристигналите
презъ последния сезонъ въ Хамбургъ
50—60 тона била одобрена цена 135 РМ
за 100 кгр., франко гара Розенбахъ. Же
лателно било нашите търговци да товарятъ стоката въ по-големи чували. Мал
ките чували отъ 12—20 кгр. били не
удобни, тъй като стоката се плаща 'бру
то за нето. Югославия доставяла липовъ
цвегь въ пресовани бали отъ по 60—70
кгр.
Лайкучка: Презъ последния сезонъ се
сключили добри сделки, които били прекжснати поради неочакваното повишение
на ценитЬ отъ 190 на 230 РМ франко
Розенбахъ.
Морово рогче: Поради липса на сто
ка, внесеното презъ този сезонъ коли
чеството било много по-малко отъ ми
налогодишното. Платено било 9 РМ за
1 кгр..
Кирояндъръ: Този артикулъ се е вна-'
сялъ отъ България предимно съ тран
зитни цели и се е заплащалъ съ сво
бодни девизи. Търсели се около 30 тона
по цена 50 РМ за 100 кгр., франко Ро
зенбахъ.
Паретрумъ:
Имало значително тър
сене. Досега, обаче, отъ България не би
ли направени конкретни оферти.
Анасонъ: ВъпрЪки голъмото търсене,
отъ българска страна не били направени
конкретни оферти.
Освенъ горепоменатигв дроги, търсвли
се още следнитъ български дроги и бил
ки: бубонки отъ миртъ, черъ бжзъ и
хвойна; кора отъ джбъ;,цветъ отъ арника, лавенда, ОГБЗЪ, дивъ макъ, черъ бжзъ,
под&Ьлъ, царска сввщь; листа отъ лудо
биле, брезъ, напръстникъ, блЪнъ, оръхъ,
слъзъ, татулъ, розмаринъ, бжзовлекъ,
страмонтъ, мече грозде; плодъ отъ пи
перки и отъ габеръ; корени отъ лудо
биле, жълта тинтява, троскотъ; семена
отъ комионъ и хардалъ; лишеи разни, и
следнитв билки: абсентъ, гороцвътъ, червенъ кантарионъ, полски хвощъ, изсипливче, майоранъ, маточина и коприва.
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: О б е з м и т в а н е на сливи. — Съгласно
едно уведомление на германското мини
стерство на външните работи, на митни
ците въ Розенбахъ и на гара ЩрасъЗомеррайнъ е било наредено, начиная
отъ 15 декемврий 1939 т. да извършатъ
обезмитването на 40.000 квинтала пресни
сливи. Предварително условие за обез->
митването е: сливите да бждатъ приети
отъ Имперската служба за градинарски
т лозарски произведения—Берлинъ W 8,
Моренщрасе 13—14. За доказателство, че
тая служба е приела сливиттз, приемател-.
нигв свидетелства ще се подпечатватъ
съ щемпелъ „Приета отъ Имперската
служба". При липса на подобенъ щем
пелъ, обезмитването е изключено.

вносъ на стоки, произхождащи отъ дър
жави, стокообмънътъ на които съ Гър
ция завършва съ активно салдо въ полза
на Гърция.
Италия
З а б р а н а на вноса и износа на
италиански банкноти.— Съ наредба,
влезла въ сила отъ 5 декемврий 1939 г.,
съ цель да ограничи контрабандата на
банкноти, италианското
правителство
е забранило вноса и износа на италиан
ски банкноти отъ по 50 и 100 лирети и
е намалило общата сума въ банкноти
отъ по 10 лирети, която въ бждеще
ще може да се внася или изнася извънъ
сумата въ монети (50 лирети), отъ 300 на
200 лирети за всЬко лице, което минава
италианската граница.

Протекторатътъ Бохемия
и Моравия
Допълнителни такси к ъ м ъ внос-.
н и т е мита на зърненитъ храни. —
Съгласно едно съобщение на търговския
ни съветникъ въ Прага, правителството
на Протектората е променило допълни
телните такси къмъ вноснитЬ мита на
зърнените храни, както следва:
Пшеница 10 крони за 100 кгр. бруто
Ръжь
23 крони за 100 кгр. бруто
Ечемикъ 16 крони за 100 кгр. бруто
Овесъ
23 крони за 100 кгр. бруто
Тези такси еж влезли въ сила отъ 10
декемврий 1939 год.

Д-ьржавенъ вестникъ
Бр. 292/1959 г — Окржжна наредба
N 2230-А на Министер. на финанситъ.
Дава разпореждания въ връзка съ пред
стоящия и з н о с ъ на вина и др. спиртни
питиета отъ тазгодишна реколта. Застзга освобождаването отъ предварително
заплащане на следуемия се акцизъ изда
ването на преносителни свидетелства,
връщането на предварително внесения
акцизъ и пр. Подробности въ Държавенъ вестникъ.

Гърция

З а п о в е д ь № 3693, по наредбата за
Р а з р е ш е н и е з а в н о с ъ на яйца,
с
ъ
б и р а н е и използване на отпадъ
прЪсна риба и масло. — Тьрговскиятъ
ците. Измънятъ се цените, по които
съветникъ на Експортния институтъ въ
индустриалните и занаятчийски заведения
^тина съобщава, че Министърътъ на на
ще заплащатъ книжнигЬ отпадъци и ста
родното стопанство въ Гърция е разрешилъ да се отпуснатъ позволителни за « рите архиви, закупени отъ провинцията;
опредтзля се цената, по която ще се за
•вносъ на яйца, пръсна риба и масло съ
плащатъ изрезките отъ калайдисана ла
произходъ отъ страни, съ които Гърция
марина на ленти, годни за изработка на
•е сключила спогодба за частична или
разни
дребни тенекеджийски произведе
пълна компенсация.
ния
или
за употреба въ други произ
Валидность на разрешителните з а
ведения.
в н о с ъ . Срокътъ за валидностьта на раз
решенията за вносъ може да бжде проБр. 295/1939 г— З а п о в е д ь № 3705.
дълженъ отъ 6 на 9 месеца, а при осоОпределятъ се минимални покупни це
•бени случаи и до 1 година, считано отъ
ни на прасетата з а угояване, на угое
датата на издаването.
ните свине и на свинете за раз: Р а з р е ш е н и я з а в н о с ъ на стоки из
плодъ.
в ъ н ъ контингентите. — Съ окржжно
№ 111870 отъ 1939 г„ Министерството на
Бр. 294/1959 г. — Наредба з а к о н ъ
народното стопанство е възложило на
за измънение § 1 о т ъ наредбата за
комисията, натоварена да издава разре
конъ за временно уреждане на нае
шения за вносъ на стоки извънъ конмните отношения. Действието на по
тингентитъ, да разрешава на вносителите
следния се продължава до 31 май 1940
отъ НОВИТБ земи (Македония и Тракия)
година.
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Министерско п о с т а н о в л е н и е
№ 2672. Цената, по която Б.з. и к. банка
ще закупи 20,000 кгр. с е м е о т ъ кръм
н о ц в е к л о , сортъ жълтъ Екендорфъ
(Д. в. бр. 139 оть 1939 г.), се повишава
отъ 15 на 25 лева. За количествата, за
купени до обнародването на настоящето
Б. з . . и к . банка ще доплати разликата,

нитв 29,223 кгр. памукъ „Америка";
3) разрешава се увеличение на памуч
ната индустриална прежда вжтъкъ № 16,.
прозведена отъ доставения следъ 30.VHI.
1939 г. 46,202 кгр. памукъ (справка из
вестие № 15, п. 2 отъ поправката) отъ
ф*ка Царь Борисъ — Варна; 4) СТОКИТЕ»
намиращи се въ антрепозить при МИТ
НИЦИТЕ до 22. XI. 1939 г., които се внасятъ въ страната, да се продаватъ по«
цените на 30. VIII. 1939 г.; 5) шивашката
креда се освобождава отъ задължението.
да се продава по ценитв на 30. VIII. 1939 г.

З а п о в е д ь № 5720, по наредбата з а
вълната и вълнените и з д е л и я . Дълъ
1Г отъ заповтздь № 3136 се изменя въ
смисълъ: уседналитв и амбулантни тър
говци, снабдени съ разрешителни за тър
гуване съ вълна по закона за уреждане
на вжтрешната търговия до 30 августъ
1939 г., но който не еж притежавали раз
решително по чл. 28 отъ Закона за тър
жищата и изложбите, могатъ да купуватъ
стрйгана вълна отъ' населението, ако се
снабдятъ оть Министерството съ разре
шително по наредбата за вълната и въл
нените ИЗДЕЛИЯ и съ разрешително отъ
съответната търговско-индустриална ка
мара по правилника за тържищата на
вълна. Закупената отъ такива търговци
вълна е подчинена на режима, установенъ съ наредбата за вълната и вълне
ните изделия.

Бр. 5/1940 г. — Указъ № 63. Р а з 
решава се и з н о с а на килими и ржчни,
бродерии и шевици, подъ контрола на
Б. н. банка и Експортния институтъ.
Указъ № 64. И з н о с ъ т ъ на сурови
пашкули, копринени п р е ж д и , г р е ж ъ и копринени платове да става са
мо срещу вносъ на сурови материали
(вълна и памукъ), или срещу свободни)
девизи.
Бр. 5/1940 г. — Р е ш е н и е относно
трудовите условия и минималните
надници з а работниците о т ъ т р и к о 
тажно - чорапения
индустриаленъ
б р а в ш ъ в ъ целата страна.

З а п о в е д ь № 3719, п о наредбата з а
о в ч и т е к о ж и и добиваната о т ъ тЪхъ
табашка вълна. Търговците ще продаватъ овчи кожи на занаятчиите табаци
както следва: кавлаци — по 53 лв. кгр.;
вълнести — по 50 лв. кгр. ТЕЗИ цени се
разбиратъ за кожи въ сухо състояние,
при обичайната за тази търговия влага.

Бр. 6/1940 г. О к р ж ж н о № 12100.
Въ допълнение на известие № 11 (д. в.,
бр. 288 отъ 1939 г.) се пояснява: по т. 3„
че таксата по Закона за засилване на
държавните приходи се включва не само
въ цените на артикулите, които еж били
изменени въ сравнение съ ТЕЗИ на 30.
VIII. 1939 г., но и въ цените на всички
останали текстилни и др. артикули, за
които се плаща такса по Закона за за
силване на държавните приходи; по т: 2
— правилото, при опредълянето на це
нитв на 30. VIII. 1939 г. да се приспада
рабата или консумъ рабата, а да не се
приспада каса-сконтото, не може да по
служи за поводъ да се увеличатъ ценитв
на дребно; облогътъ, наложенъ оть некои общини върху разни стоки за издър
жане на бедни семейства на повиканите
на обучение, ще се понася отъ самите;
предприятия, поради което той не може
да предизвика каквото и да е покачване
на ценитв.

З а п о в е д ь № 3718, по наредбата
з а вълната и вълнените и з д е л и я .
На регистрираните индустриални заведе
ния за други вълнени изделия, освенъ
платове (килими, шапки, кечета и др.),
да се дава разрешение за закупване на
вълнени отпадъци. Количеството, което
може да закупи всЬко предприятие, ще
се определя служебно отъ отделението
за индустрия, съ огледъ на производстве
ния капацитетъ на заведението.
Бр. 2/1940 г. — известие № 12 на
службата по ц е н и т е . 1) Определя се
5 % брутна печалба за продажба на едро
на водопроводните тржби (черни и по
цинковани), за които е дадено повише
ние съ известие № 7, д. в. бр. 262 и № 11
— д. в. бр. 288; 2) разрешава се увели
чение съ 6 лв. на килограмъ памучна
прежда, произведена отъ ф-ка «Царица*
О. О. Д-во, Пловдивъ отъ новодоставе-

Бр. 7/1940 г. — Указъ № 5. Изменя:
се указъ № 64 (д. в. бр. 3) въ смисълъ,
че и з н о с ъ т ъ на сурови пашкули, к о 
принени прежди, г р е ж ъ и к о п р и н е 
ни платове може да става срещу вносъ,
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на сурови материали или срещу свободни
-девизи.

преждиттз, произведени елдъ 5 януарий
1940 п; 3. даватъ се следнигв пояснения
относно корегирането на ценигв на вълниттз платове съ известие № 10 п. 1: а)
увеличението 20% за вълнените камгар
ни платове се отнася за производство
изключително отъ брлгарски прежди; б)
увеличението 2 7 % за вълнени щрайхгарни платове" Се отнася за производство
изключително отъ българска вълна; 4).ценитт* на българския.гайтанъ се повиша?
ватъ съ 17 лв. на кгр.; : 5) лопатигв, про
изведени отъ Д. Д. ВулканъттВарна отъ
новодоставената 15,025 кгр. черна ламари?
на да се продаватъ .съ 1.30 лв. на кгр,
надъ ценитЬ на 30.V11I.1939 г.; 6) ценитЬ на
стеариновигв свещи, произведени следъ
2.Х11.1939 год. отъ Илия Йв. Леджевъ —.
Пловдивъ да се продаватъ. съ 9 лв. на
кгр. надъ ценитЬ на 30.VJ1I.; _ 7) дава се
увеличение надъ цените на 30.Vlil.1939 rv
на конопените прежди, произведени следъ
i3.xii.i939 год. . . ' • ' . . : ; . ; ( , . ; ,
: ,..;
Известие № 14 на : службата п о
цените: 1) дава се увеличение съ 15°/»
на вълнените шрайхгарни платове, про
изведени огь българска и, мериносова
вълна следъ 21.Х1.1939 г.; 2) опредтзлягь
се за всички населени мЪста въ Царство
то ценитЬ на вносителя на едро и на едро
и дребно за кафе „Рио" и .Лаве" внесено
въ страната следъ 21.ХИ.1939 г.; 3) цената'
на .Есмеръ тиря", произведени следъ 25.X1I
1939 г. отъ П. Мейнарди & С-ие—София,
се повишава съ 3 лв. на кгр. и 13.50 лв.
на пакетъ; 4) о с в о б о ж д а в а т ъ с е о г ь
з а д ъ л ж е н и е т о да с е продаватъ по«
цените на 30.VIII.1939 г.:'консерви отъ
зеленъ грахъ; гжби консервирани и су
шени; аспержи консервирани; консерви
готови ястия и салати; консервиранъ зеленчукъ съ месо; шоколадъ, бонбони,
какао, бисквити и вафли всички видове;
вевкакви видове прежди за бродерии —
памучни, вълнени, копринени, ленени.и
пр.; прежди, изработени отъ вълна отъ
ангорски зайци и отъ ангорски кози (мохеръ); прибори—лъжици й ножове—отъ;
алпака и хромникелъ; машини за инду
стриално производство; парни котли, ре
зервоари и отоклави; транспортни съоржжения: вагонетки, лагери, колооси, обръ-,
щателни стрелки и пр.; минни съоржжения: бремобери, асансьори, винчове; дву-колки, кабриолети, файтони и пр.; желтззни
конструкции, покривни, мостове и .пр.;
трансмисии, лагери,, куплунги, шайби и.
пр.; водни турбини и долапи; всички ре
зервни части отъ гореизброените машини ,
и съоржжения, както и тъхните поправки

Указъ N° 6. Р а з р е ш а в а с е и з н о с ъ т ъ
на желЬзна сгурия, на стойность рав
на на внесените въ страната релси й
дребенъ ж. п. материалъ. Износъть ме*
же да започне преди вноса, но следъ
•окончателното сключване на договора за
;
доставката."
••••''"•" '."'•
" '
"
З а п о в е д ь № 1 — По наредбата з а
суровите и обработени кожи отъ
е д ъ р ъ рогатъ д о б и т ъ к ъ . Подлежатъ
на разпределение отъ Министерството
само КОЖИГБ, доставени отъ търговци
вносители, съ отпусната отъ Б. н. банка
валута. КожитЬ, които се внасягь огь
СЖЩИТБ по пжтя на частните компенса
ции, не подлежатъ на . разпределяне и
могатъ да бждатъ продадени на кое и
д а е индустриално предприятие. Послед
ното, обаче, е длъжно при преработката
на твзи кожи да се съобразява съ на
редбата за суровите и обработени кожи
ютъ едъръ рогатъ добитъкъ.
Б р . 8/1940 г. — Н а р е д б а - з а к о н ъ з а
у р е ж д а н е заплатите и осигуровките
на повиканите в ъ войската на вре
менно обучение запасни служили и
неслужили.
Бр. 9/1940 г. — Министерско постащовление № 217. За постигане иконо
мии на течни горива, спира с е отда
ването експлоатацията на пътниче
с к и автомобилни линии и издава
н е т о на разрешения за временно
разработване на такива д о 1 априлъ
1940 год.
З а п о в е д ь № 30. Занапредъ всички
с д е л к и с ъ овчи к о ж и между търгов
ците и занаятчиигв-табаци да се сключватъ само на базата за килограмъ. Ко
гато КОЖИТЕ еж увлажени повече отъ
нормално приетия проценгь, да се спада
надвлагата.
З а п о в е д ь № 28. Измтзня се буква „г"
•отъ точка IV на § 2 отъ наредбата за
прилагане на закона за индустрията.
Известие № 1 3 . На службата по"
цените: 1) дава се повишение 45 лв. на
«гр. надъ ценигЬ на 30.V1II.1939 году на
вълнения трикотажъ, произведенъ отъ
•български вълнени камгарни ; прежди
следъ 22.XII.1939 г.; 2) отменява се уве-.
личението отъ 10 лева на кгр. вълнени
камгарни прежди, произведени отъ cop-.
тирана вълна. Това отменява не важи за.
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Б р . 14/1940 г. — Министерско п о с т а 
новление № 89, о т н о с н о цени на к о 
н о п е н о т о влакно и к о н о п е н ъ д р е б ъ _
Опред-Блятъ се ценитв, по които Дирек
цията „Хранизносъ" ще купува конопе
ното влакно и конопения дребъ отъ про
изводители, кооперации или търговци(справка наредба „Д" за търговията съконопено влакно и пр.); по сжщитЬ цениМинистерството на войната ще реквизира
конопено влакно и дребъ за нуждите на
войската; „Хранизносъ" ще продава така
закупенитв количества, за преработване
по покупнитв цени, увеличени съ 1 лв.
на килограмъ за направените разноски;;
износътъ на конопено влакно и дребъ се
забранява — изключение се прави за к о 
личествата, за които Б. н. банка е дала
вече разрешения.
О к р ж ж н а наредба № 239-А, относнотаксите върху фактурната стойностьна стоките, и з б р о е н и в ъ чл. 1 на
закона за засилване
държавните.
приходи. При изчисляването на таксата
не ще се взематъ предвидъ намаленията
или отстжпкитв, направени на клиентите.
следъ издаването на фактурата. Ще се
приспаднатъ само ТЕЗИ намаления и отстжпки, които еж отбелязани въ факту
рата при самото й издаване.

и отливки отъ чугунъ, бронзъ и месингь;
пасти и препарати за полиране и лъскане;
прахъ за пресоване изделия; 5) дава се
увеличение отъ 3.90 лв. на кгр. на преж
дите „Суланъ II", произведени отъ ф-ка
„Царь Борисъ"—Варна следъ 21 ноемврий 1939 г.; б) разрешава се на ft. Д.
„Български имексъ" да внесе мжжки
носни кърпи и да ги продава по цени
надъ ГБЗИ на 31.V11I.1939 год.; 7) дава се
повишение на минералнитв масла, га
зьола (0.82 надъ цените определени въ
известие № 5 — справка п. 1 поправката
въ известие № 15, Д. в. бр. 17), минерал
ния терпентинъ—съ 0.70 лв. и парафина—
съ 5.20 лв., ВСИЧКИТЕ внесени следъ 7 декемврий 1939 г.; 8) дава се повишение
съ 4 лв. на кгр. на цинквайса, произведенъ отъ О.О. Д-во „Дробинка"—Варна
и „Жити" — Русе следъ 5.ХИ.1939 г.; 9)
дава се повишение 2 лв. на кгр. на разнитЬ телени мрежи и пружини за кре
вати, произведени отъ ft. Д. „Ст. Корабовъ"—Русе следъ 8.ХП.1939 г.; 10) дава
се увеличение съ 2 лв. на дузина на гер
манските налчета, произведени отъ Д-во
Верига — София отъ доставеното 4.800
кгр. железо.
Вр. 10/1940 г. З а п о в е д ь № 1604 на
Дирекцията за организиране и конт р о л ъ на п р о ф е с и и т е . Отменява досе
гашното разпределение на групови съю
зи и респективните къмъ ттзхъ клонове
въ работническите професионални орга
низации и предвижда ново разпределе
ние. Подробности въДържавенъвестникъ.

Бр. 17/1940 г. — Известие № 15 на>
службата п о цените. Опредълятъ сецените на хартиите — франко фабрикитви за търговците на едро и полуедро^
Ценитв на дребно оставатъ досега шнитв.2) Определятъ се ценитв на чая, доставенъ следъ 12 декемврий 1939 г.

. Бр. 15/1940 г. — Министерско поста
новление № 58. Дава с е изключител
н о право на дирекцията Храноизн о с ъ д а закупува о т ъ търговците и
кооперативите слънчогледово семе,
реколта 1939 г., по цена 3.60 за килограмъ
редовна търговска стока, франко вагонъ
черноморско пристанище и Софийски гари
или франко шлепъ Дунавско пристанище
Храноизносъ ще отпуска семе на мас
лодайните фабрики по 3.65 лв. килогра
ма. Цената на слънчогледовото нерафинирано масло с е о п р е д е л я на
14.50 лв. за килограмъ, франко вагонъ
черноморско пристанище, софийски гари
или франко шлепъ Дунава. Цената на
рафинираното слънчогледово масло
остава безо промтзна. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.

Бр. 20/1940 г. — З а п о в е д ь № 13Т
относно продажбата на брашното.
Поради липса на амбалажни торби за
брашно, бакалитв ангросисти и брашнаригв могатъ да продаватъ брашно на
консуматора само въ готови книжни к и 
сни по 1, 2, 5 и 10 кгр. Забранява се на
бакалницитв да продаватъ брашно № 0«
въ насипано състояние. Баничари, хлвбари, сладкари и др. занаятчии могатъ
да купуватъ отъ мелниците брашно №0въ торби за собствени нужди.
Известие № 16 на службата п о це
ните: 1) Цената на произвежданото отъ.
ft. Д. Български железни заводи—София
бетонно железо се определя на 7.60 лв..
кгр. франко София.
2) коприненитв платове, съ изключе
ние на крепъ де шинъ, крепъ папионъ„
крепъ сатенъ, крепъ монголъ, соа екрю,.

З а п о в е д ь № 1 1 3 , относно? разре
шаването на складове за тютюни.
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тоалъ де соа лавабалъ, шантунги, атлази;
•емпримета фантези, емпримета на точки,
всички копринени платове съ примвсъ
на памукъ, съ примЪсъ на вълна и разнитв видове копринени хастарлъци, се
•освобождаватъ отъ задължението да се
продаватъ по ценитв на 30.V11I. 1939 г.
3) разрешава се на „Подкова" Я. Д.—
София да продава произведените следъ
9.1.1940 г. подковни клинци по 32 лв. кгр.;
4) разрешава се на фабриките за сапунъ да продаватъ тоалетнитв сапуни,
произведени следъ 5.X1I. 1939 г„ съ 20%
увеличение надъ ценитв на 30.VII1.1939 г.
5) на фабрикитв за пасти за зжби —
да продаватъ произведените следъ 5.XII.
1939 г. пасти съ 10% надъ ценитв на
30.VJH. 1939 г.;
6) опредвлятъ се цени на „Есмеръ тефята", произведени отъ П. Мейнарди &
•С-ие — София, следъ 25.ХН. 1939 г.;
'
7) разрешава се едно увеличение отъ 1
10% върху ценитв на 30.VIH. 1939 г. на
точно изброенитв пасмантерийни стоки,
произведени следъ 8.X1I. 1939 г. Търгов
ците на дребно да продължаватъ да
продаватъ изброенигв артикули по це
нитв, по които еж ги продавали досега,
безъ да преемвтатъ увеличението отъ Ю°/в.
• 8) Пасмантерийнитв издвлия, които не
еж изброени въ точка 7 на настоящето
известие, се освобождаватъ отъ заръл-1
жението да се продаватъ по ценитв на
30.V1I1. 1939 г.
Бр. 21/1940 г. — З а п о в е д ь № 147,
п о наредбата з а суровите и о б р а 
ботени к о ж и о т ъ е д ъ р ъ рогатъ д о битъкъ. Индустриалнитв кожарски за
ведения да продаватъ гьонъ (лекъ и тежъкъ), натураленъ и черенъ бланкъ и
тофтъ само съ разрешение на Министер
ството на търговията, промишленостьта
и труда, дадено съ съгласието на Мини-стерството на войната. Върху вевка отъ
КОЖИТЕ, за които се даде разрешение за
•свободна продажба, да се поставя печатъ
сь надписъ: ; «свободно за продажба".
Най-късно до 5 февруарий вскко инду
стриално кожарско.заведение да декла
рира предъ Министерството наличностьта
си отъ изброенигв готови кожи, както и
кожитв си, намиращи се въ процесъ на
производството. Тази декларация може,
да се включи въ месечните сведения за
движението и наличностите за м. януарий 1940 г.,

говци на едро' могатъ да продаватъ наличнитв си количества гьонъ, крупонъ,
табанъ хастаръ, юфтъ и бланкъ само съ
разрежение на Министерството на тър
говията, промишленостьта и труда —
служба по ценитв. Всички налични ко
личества отъ горнитв материали да се
деклариратъ незабавно; намиращитв се
у търговците на дребно предъ МЪСТНИТЕ;
комисари. Търговцитв на дребно ще мо
гатъ да продаватъ изброенитв материали'
само съ разрешение отъ' комисарството.
Редътъ, по който ще се даватъ разреше
нията за продажба, ще се установи до
пълнително.
."'.'.
Бр. 22/1940 г. — Указъ № 17. З а б 
ранява с е износа на доматено пюре!
Указъ № 18. Освенъ вълненитв и па
мучни издвлия, упоменати въ указъ № 5 3 ,
Д. в. бр. 278

отъ

1939

г. (ТЕЗИ, КОИТО се 1

изнасятъ за ЛИЧНИТЕ нужди на българскигв студенти въ чужбина или по силата
на чл. 8 букви „а" и „б" отъ Закона за
митницитв), могатъ да бждатъ изнасяни
и онвзи забранени за износъ предмети,
вещи и др., като облекло, постелки, за
вивки, покжщнина и пр., които се изна
сятъ по силата на чл. 8 буква „б" отъ
Закона за митницитв, въ връзка съ чл.
7 п. 1, букви „а" и „б" и п. п. 4, 5 и б
на този членъ отъ Закона за митницитв.
Правилникъ за надзора върху чер
вения пиперъ (основанъ на чл. чл. 73,
79, 80, 81 и 428 отъ Закона за народ-,
ното здраве). ЗасЬга: материали и полу
фабрикати, качества червенъ пиперъ и
норми, производство, опаковка и обявя
ване, контролъ, нарушения и наказания
и преходни положения.
О к р ж ж н о №2 59, относно недоборитв
отъ основенъ ж. п. данъкъ, допълните-ленъ такъвъ и превърната въ пари вре-.
менна ж. п. трудова повинность за годинитв отъ 1925 до 1938 вкл.
З а п о в е д ь № 152, относно употре
бата на калая. Съ огледъ да се по
стигне най-голвма икономия при употрвбата на калая, на всички майстори тенекеджии и др. лица, които работятъ съ
калай, се даватъ подробни нареждания,;
които трвбва да се спазватъ при рабо
тата съ цинкъ, съ галванизирана лама
рина, съ черна ламарина, при изработ
ване на еждове предназначени за млвко
или други течности за вжтрешно употрвб- 4
ление, както и мвркитвза течности, при,
изработването на хранилища за вода
(бойлери) отъ медь. Сжщевременно, дава

З а п о в е д ь № 149 по наредбата за
суровите и обработени кожи отъ
е д ъ р ъ рогатъ д о б и т ъ к ъ . Всички тър
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се състава на смтзстьтз, за която, става
въпрось, и се определя въ кои случаи
каква смЪсь требва да се употребява.
Подробности въ Държавенъ вестникъ.

говия и корабоплаване м е ж д у Б ъ л 
гария и С ъ ю з а на с ъ в е т с к и т е с о 
циалистически републики. Подроб
ности въ Държавенъ вестникъ.
Приложение къмъ договора за
правното п о л о ж е н и е на търговското.
представителство на С С С Р в ъ Б ъ л 
гария.

Бр. 23/1940 г. Известие № 17 на
службата п о цените: 1) газьолътъ, доставенъ отъ Кюстенджа по море, да се
продава съ 2 3 5 лв. надъ ценитЬ на 30.
VIII. 1939 г.; 2) увеличението отъ 1.20 лв.
на кгр. спиртъ за горене, дадено съ из
вестие № 1-1 п. 11, се отнася и за спирта
за медицински цели, и за спирти за пар
фюмерия, и за спирта за индустриални
цели; 3) разрешава се на И. Астругъ —
София да внесе 7008 кгр. обущарски
клечки „Синя звезда", които да продава
по 2350 лв. кгр. на едро, франко складъ
София; 4) предвиденото въ т. 3 на Из
вестие № 7 повишение на вълненитв камгарни прежди се отнася само за онЪзи,
произведени следъ 9. XI. отъ местна
вълна, закупена следъ 23 октомврий,
1939 г.; 5) повишението 2 7 % на щрайхгарнитв платове, предвидено въ Известие
№ 10 т. I, се отнася само за платовете,
произведени следъ 21 ноемврий отъ бъл
гарска вълна, закупена следъ 23 октом
врий 1939 г.; 6) повишението 2 0 % на въл
нените камгарни платове, предвидено въ
Известие № 10 т. 1, се отнася само до
платоветв, произведени следъ 21 декемврий отъ българска камгарна прежда,
произведена следъ 9 ноемврий отъ бъл
гарска вълна, закупена следъ 23 октом
врий 1939 г.; 7) повишението 15% на
вълненитв щрайхгарни смесени платове,
предвидено въ Известие № 14 т. 1, се
отнася само за платоветв, произведени
следъ 21 ноемврий отъ мериносова и
местна вълна, закупена следъ 23 октом
врий 1939 г.; 8) дава се 2 7 % увеличение
надъ цените на 30. VIII. 1939 г. на одея
лата, преизведени следъ 21 ноемврий отъ
българска вълна, закупена следъ 23 ок
томврий 1939 г.; 9) дава се 15% увели
чение на одеялата, произведени следъ 21
ноемврий отъ заварена мериносова вълна
и местна вълна, закупена следъ 23 ок*
томврий 1939 г.; 10) Разрешава се на
фирмата Бехаръ & Ясаелъ — София да
внесе отъ Буеносъ Дйресъ 20.000 кгр.
прана вълна и да я продава по 220 лв.
килограма.

О к р ж ж н о № 2000, о т н о с н о таксите.
п о закона з а засилване на д ъ р ж а в 
н и т е приходи. Пояснява се, че таксите.
по Закона за засилване на държавните
приходи еж включени въ ценитв, изчи
слени на базата на 30.VI1I.1939 г., поради
което не следва да се заплащатъ отдълно~
Бр. 26/1940 г. Министерско п е с т а новление № 2623. Коригирането на
ц е н и т е на лекарствата се възлага на
Главната дирекция на народното здравеПри определяне цените на едро не могатъ да се признаватъ печалби по-големи
отъ ТЕЗИ, установени въ V постановление
на Министерския съветъ — Д. в. бр. 2631939 год.
Министерско постановление № 1 7 4 .
На „Хранизноса" с е дава изключи
телно право да закупува слънчогле
д о в о с е м е о т ъ производителите. Ди
рекцията ще закупува слънчогледовото-,
семе чрезъ своите агенти, за каквито cet
считатъ всички дирекционни агенти по
наредба „А" и всички търговци на слън
чогледовото семе, които въ едномесеченъ
срокъ не съобщатъ на Дирекцията, че не
желаятъ да бждатъ дирекционни агенти.:
Н а р е д б а за и з м е н е н и е и д о п ъ л н е 
ние на наредбата з а забрана клането
на телета, малачета, прасета, агнета
и ярета (Д. в. бр. бр. 203 и 206 отъ.
1939 г.) ОпредБлятъ се нови норми за теле
тата и малачетата—до момента на смената на първитв имъ рЪзци или съ живо тег
ло подъ 200 кгр.; опредБлятъ се норми за*
кжсорогото родопско говедо — до с м е ната на първите имъ р-взци или с ь
живо тегло подъ 80 кгр.; телета и мала
чета до 2*/г годишна възрасть, прасета
съ живо тегло надъ 60 кгр. и агнета И'
ярета сь живо тегло надъ 10 кгр. ще се«
продаватъ само на кгр. живо тегло; це
нитв, по които ще се закупувагъ младитЬ.
животни, ще се опредълятъ периодически
за целата страна отъ една централна
комисия при Министерството; Б. з. и к.
банка ще отпуска специални заеми на
частни лица, кооперативи и сдружения»
които предприемагъ доотглеждането на
млади животни и угояването на добитъкъ.

Бр. 24/1940 г. Наредба з а установя
ване на единенъ типъ качета з а амб а л а ж ъ на сирене. Подробности въ
Държавенъ вестникъ.
Бр. 25/1940 г. — Д о г о в о р ъ з а

тър
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О к р ж ж н о № 2330 на Министер
ството на финансигЬ. Отъ 20 февруа
рий 1940 г. с е пускатъ в ъ движение
нови г е р б о в и марки п о 1 и 3 лв. Отъ
тази дата всички актове и документи ще
се обгербватъ съ новия образецъ марки.
Неизползваните марки отъ стария обра
зецъ подлежатъ на обмена отъ Б. н.
банка въ срокъ 3 месеца, считано отъ
21.11.1940 год.
.

алците се задължаватъ да внасятъ въпсосната разлика и веднага следъ произ
водството на гвоздеи отъ материали, до
ставени преди 30.VIII. 1939 г.
Заповъдь № 202. Продажните цени
на разните видове тель мъстно произ
водство се коригиратъ. Всички инду
стриални предприятия и всички тър
говци „на едро" и „на едро и дребно"
да внесъгь въ приходъ на държавното:
съкровище, въ 30-дневенъ срокъ, по 2*50
лв. на кгр. тель, намираща се у ТБХЪ въ
наличность къмъ 1Л1.1940 г. Индустри
алците се задължаватъ да внасятъ въп
росната разлика и веднага следъ произ
водството на тель отъ материали, до-,
ставени преди 30.Vlll.1939 г.

Бр. 27/1940 г. О к р ж ж н о № 2400,
относно етикетирането на стоките.
Даватъ се по-точни и прецизни упжтвания относно начинигв за етикетирането
на СТОКИТЕ. Препоржчва се, при установя
ването начина на етикетирането на нЪкои стоки да се влиза въ връзка съ
местнитв комисари.

Заповъдь № 203. Изменятъ с е це
ните на конопените издълия, франко
фабриката, при влага 12% и толерансъ
въ размъра: при вжжата — съ Vs мм.,
а при канапитк и прежДитъ — съ 7 %
отъ ДЪЛЖИНИТЕ на съответния номеръ.
Индустриалните предприятия и тър
говците на „на едро" и „на е д р о и
д р е б н о "да внесътъвъ приходъ на държав
ното съкровище, въ 30-дневенъ срокъ,
опредъленитв въ заповъдьта разлики
върху разнитъ конопени произведения,
намиращи се у твхъ въ наличность къмъ
1.11.1940 г. Подробности въ Държавенъ
вестникъ.
Поправка на п. 8 отъ точка I на за
поведь № 152 отъ 29.1.1940 г. (Д.в. бр.
22), относно употребата на калая. По
приготовляването и употръбата на сместьта отъ калай и олово.

Заповъдь № 199, по приложението
« а заповъдь № 3519 отъ 1939 г. Пояс
нява се какъ. требва да постжпи лицетърговецъ, индустриалецъ или занаятчия,
на което индустриалецъ или търговецъ
« а едро на памучни прежди, вълнени
камгарни прежди, памучни платове, памученъ трикотажъ, вълнени платове, вълненъ трикотажъ, вълнени одеала и ли
цеви кожи е отказалъ да продаде отъ
горнитв стоки поради това, че презъ
1938 г. то не е било неговъ клиенть.
Заповъдь № 201. ВОЛСКИТЕ подкови
да се продаватъ отъ фабриките, франко
вагонъ гара на дунавско пристанище, до
10*30 лв. кгр. Всички индустриални
предприятия и всички търговци „на
•едро" и „на е д р о и дребно" да внесатъ въ приходъ на държавното съкро
вище, въ 30-дневенъ срокъ, по 0'70 лв.
на кгр. волски подкови, намиращи се у
твхъ въ наличность къмъ 1. И. 1940 год.
Индустриалците се задължаватъ да
внасятъ въпросната разлика веднага
•следъ производството на волски подкови
отъ материали, доставени преди 30. VIII.
1939 година.

Бр. 28/1940 г. —- Указъ № 21. Разре
шава се износа на 4000 куб. м. габъръ на трупи.
Указъ № 24. Разрешава се износа
на 200,000 кгр. б е л о саламурено си
рене.
Указъ № 25. Разрешава се: 1. Да се
изнесьть въ Египетъ и Палестина хар
тии и картони за около 5,000,000 лв.,
при 100% свободни девизи й при усло
вията, предвидени въ писмо N» 694/1940
год. на Б. н. банка; 2. д а се изнесе за
Турция амбалажна хартия за около
1.000.000 лв., срещу вносъ на употребя
вана хартия.
-•
Указъ № 2. Разрешава се д а се рек
визира за нуждитв на войската око
ло 400.000 кгр. конопено влакно по
ценитв, обявени въ д. в. бр. 14 отъ 1940 г.
Дирекцията „Хранизносъ* ще отпуска o n .

Заповедь № 200. Гвоздеи № 42 и
нагоре да се предаватъ франко вагонъ
гара на най-близкото черноморско при
станище, вкл. амбалажа, до 11'50 лв. кгр.,
като свръхценигв за дебелина запазватъ
досегашнитв си размъри. Всички инду
стриални предприятия и всички тър
говци „на едро* и „на е д р о и дребно"
да внесатъ въ приходъ въ на държавното
съкровище, в ъ 30-дневенъ срокъ, по 2'50
лв. на кгр. гвоздеи, намиращи се у тЬхъ въ
•наличность къмъ 1.11.1940 г. Индустри
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този конопъ на предачнигв фабрики за
изработване на преждите, нуждни за из
пълнение на нарядите за изработване
конопените платна за войската.
. Наредба за събиране и подготвяне
на агнешки, ярешки и телешки сто
маси за производство на сирищна
мая, за забрана износа на такива и
пр. Въпросните стомаси се изземвагь
задължително отъ месаритв въ клани
ците. Разпределението имъ между фа
бриките за мая се извършва отъ спе
циална комисия. ВСБКЙ 10 дни фабриките
за мая донасятъ направо въ Министер
ството на земеделието за количеството
на полученитЬ, подготвени и на съхра
нение стомаси. Фабрикит-fc еж длъжни да
депозиратъ банково удостоверение въ
размеръ на 2 5 % отъ стойностьта на ко
личеството стомаси, които искатъ да имъ
бждатъ събрани. Всички налични коли
чества мая, намиращи се въ: фабрикитЪ
и търговците на едро и на едро и дребно,
да се деклариратъ предъ МЪХТНИТБ КОМИсарства и да се поставятъ на разполо
жение на Министерството на земеделието.
Износътъ на сирищна мая, както й на,
стомаси, годни за производство на та
кава, се забранява. Б. з. и к. банка се
натоварва да достави отъ чужбина, чрезъ
кредитирана оть нея кооперация, около
3.000 кгр. сирищна мая на прахъ (при
сила 1:100,000), или около 30,000 литри
течна мая (при сила около 1:10,000). По
дробности въ Държавенъ вестникъ.

установяване на единенъ типъ качета за
амбалажъ на сирене. Поради.забраната
на тенекиения амбалажъ, за въ бждеще щесе изработва само дървенъ амбалажъ по
дадения въ окржжното образецъ. Упо
требата на наличния тенекиенъ амбалажъ.
и на наличния дървенъ .амбалажъ отъдругъ видъ и размери не се забраняваПодробности въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 30/1940 г. — Известие № 18 на
службата по цените: предвижда тъ се
увеличения въ ц е н и т е на минерал
ните масла и минералния терпентинъ
спрямо ценитв, определени въ известие
№ 14, д. в. бр. 9/1940 г.; 2. цената на.
разни форми пресованъ месингъ, произведенъ отъ I Българска фабрика . за>
метални профили „Мепро" — София, сеповишава съ 10 лв. на кгр. надъ цените.
на 30.V1IK 1939 п; 3..изменя се цената»
на вестникарската хартия, определена
въ известие № 15, д. в. бр. 17. Ценитвза продажба на едро и полуедро на
на всички видове хартии (на вестникар
ската и на тия, обявени въ известие № 15)*
да се разбиратъ за франко складъ София.:
- 5 р - 51/1940—Наредба з а единни т и 
п о в е и технически норми на въл- нени платове и завивки. Урежда ти
повете, и техническите норми и описани»!
на следнитЬ видове вълнени платове и
завивки, предметъ на доставки на всичкидържавни/общински и автономни учреж
дения, както и на всички обществени и»
др. учреждения, които еж задължени да
се отчитатъ предъ държавата: шаекъ за<
куртки и панталони; шинеленъ шаекъ —
импрегниранъ или неимпрегниранъ; въл->
нени завивки (одеала); платъ за попони<
(покривки за коне).
•

Бр. 29/1940 г. — У к а з ъ № 1 — Коли
чеството бубини цигарена хартия, ко
ето надвишава гарантирания депозитъ,
доставено по силата на V-то Министерско
постановление, може да се складирва и
при тютюневите фабрики, въ ОТДЕЛНО по
мещение, подъ ключъ и пломба на да
нъчния (акцизния) началникъ. За ТБЗИ ко
личества не ще се изискватъ поржчителството и застраховката, визирани въ т. т.
8 и 9 о т ъ наредба № 17361—8.VIII. 1924 г.
(Д. в. бр. 82 отъ 1924 г.).

О к р ж ж н а н а р е д б а № 18-А на Ек
спортния институтъ. Срокътъ на раз
решителните за правоизносъ на всички,
артикули за презъ 1939 г. се продължа-,
ва до 20 февруарий вкл. т. г.
. ' ., Бр. 55/1940 г.
Н а р е д б а на Ми
нистерството на ф и н а н с и т е . До края*
на м. мартъ т. г. всички данъкоплатци^
които презъ 1939 г. еж добили приходи,
надъ 80,000 лв., да подадатъ деклара
ции з а облагане с ъ допълнителенъ
д а н ъ к ъ върху о б щ и я д о х о д ъ . Под-;
робности въ Държавенъ вестникъ. '

. ЗаповЬдь № 11 — Освобождаватъ
с е отъ гербовъ налогь манифеститъ,
подавани отъ ж. п. гари за вносни, тран
зитни, транспортни и новоизносни стоки,
когато формалностите по превозването
имъ се извършватъ служебно отъ сжщитв
гари.
О к р ж ж н о № 11 — 32—2437 относно
единенъ типъ качета за амбалажъ.
на сирене. Даватъ се разяснения и упжтвания по прилагането на наредбата за
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