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Конференцията на бюрата на търговско-индустриалните
камари съ задоволство отбелязва, че стопанскиятъ животъ
на страната презъ изтеклата 1936 година показва едно ви
димо, макаръ и не така чувствително, съживяване, което се
дължи, както на благоприятните тенденции въ развитието
на световното стопанство, така и на добрата реколта и по
добрението на външната търговия у насъ. Тези благоприятни
признаци на стопанското ни развитие създаватъ ободрително
настроение всредъ стопанските среди и. даватъ основание
за по-големъ оптимизъмъ при очакванията за бждащето раз
витие на народното ни стопанство. Този оптимизъмъ дойде
да бжде подхраненъ и отъ сключениятъ договоръ за вечно
приятелство между България и Югославия, който, стопански
те съсловия изказватъ пожеланието, да бжде разширенъ
чрезъ едно стопанско разбирателство и сътрудничество меж
ду двете страни.
За да могатъ, обаче, тЬзи признаци на стопански подемъ да се развиятъ и да дадатъ желаното отражение върху
вжтрешно-стопанския животъ на страната, необходима е из
вестна промена въ курса на стопанската и общата политика
на българското правителство. Едно свободно публично обсжждане, чрезъ печата и на събрания, на възникналите сто
пански проблеми и мероприятия на правителството отъ сто
пански характеръ, може да даде само положителни резултати
и за дейностьта на правителството и за народното ни сто
панство. Все съ огледъ на тези резултати, наложителенъ е
и единъ по-тесенъ контакъ между управлението на страната
и търговско-индустриалните камари, които, и въ миналото и
сега, сж доказали, че сж ценни и обективни съветници на
правителството при набелязване и провеждане на стопанската
политика на страната.
Въ връзка съ горното, конференцията на бюрата на
камарите отбелязва съ задоволство, че, презъ изтеклата го
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дина, членъ'5 отъ Закона за търговско-индустриалните ка
мари, за строгото спазване на който стопанските съсловия
винаги сж се застжпвали, е намерилъ по-големо приложение.
Много отъ препоржките и инициативите на търговско-индус
триалните камари сж успели да се наложатъ на нашите управляющи кржгове и сж били осжществени, макаръ и не
напълно, въ размера и формата, която е била препоржчана
отъ камаритЬ. Все пакъ, не сж липсвали случаи на непоискване и пренебрегване мнението на камарите — практика
която требва да се изостави, за да се избегнатъ многобройните грешки, допускани вт миналото, които сж се отразя
вали неблагоприятно върху развоя на нашия стопански
животъ.
Ограничаване свободата на стопанските инициативи,
намесата на държавата въ производството и размената, из
земването на големи и важни обекти на търговската дейность, бюрократизиратъ нашето стопанство и спъватъ прояв
лението на творческите стопански сили на страната. Особено
въ това отношение се е отишло далечъ съ монополизиране
търговията на некои местни сурови материали отъ земледелски произходъ. Подобни монополи могатъ да намерятъ
стопанско и социално оправдание само въ изключителни
времена. Те обаче, не требва да станатъ система, какъвто
е стремежа на некои министерства и институти. Предъ видъ
на това, че, за сега, немаме обективни условия за сжществуването на некои отъ монополите, конференцията намира
че требва да се премине къмъ единъ смесенъ режимъ. при
който ще се осигурятъ на производителя цени, каквито дър
жавата намира за необходими.
За нуждите на нашето стопанство, за необходимостьта
отъ съхраняването на жизнените му сокове, требва да се
държи по-добра сметка при упражняването на държавния
ни бюджетъ, тъй като здравото и жизнеспособно стопанство
и благосъстоянието на населението сж необходимата пред
поставка за успеха на всека държавна инициатива.
Въ връзка съ правилната насока на стопанската ни по
литика, конференцията подчертава необходимостьта отъ по
голеа сисгемность, последователность и обедняване усилията
на всички стопански министерства и институти, дейностьТа на
които, често пжти, не се съгласува, като се определи компетентностьта и кржга на действие на всеко министерство
и институтъ.
Конференцията намира, че новата система за данъчно
облагане, прокарана съ новия Законъ за данъка върху при*
ходите, отговаря, общо взето, по-добре за нашите условия.
Подържайки необходимостьта отъ нейното запазване, кама
рите дължатъ да подчертаятъ нуждата отъ корегиране не
кои постановления на действующия законъ, за да се постигне
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по-голЪма справедливость при разпределение данъчните те
жести. За постигането на тази цель, конференцията препо
ржчва, щото определените отъ страната на организациите
размери на патентите да бждатъ изменявани само въ слу
чай на доказана недобросъвестность и фактически грешки.
Конференцията констатира, че повечето отъ постанов
ленията на нашите социални закони, създадоха значителни
тежести за нашите индустриални, занаятчийски и търговски
предприятия, безъ да сж на лице достатъчно задоволителни
резултати, които да оправдаятъ изразходваните за тая цель
средства. Ето защо, Фондътъ „Обществени осигуровки“ да
бжде напълно автономенъ и да се управлява отъ работодатели и работници, отъ чиито вноски се издържа, подъ контролата на държавата. Процентите по осигуровките „Злопо
лука“ да се намалятъ до размеръ, който да отговаря на
направените разходи и на действителните рискове въ отдел
ните браншове.
/ .
Що се отнася- до нашата външ на търговия, конфе
ренцията отбелязва постигнатите презъ изтеклата година
благоприятни резултати. Съставътъ на нашия износъ е по
разнообразенъ отъ други години и за изнесените произве
дения ние сме реализирали значително по високи цени. Кон
ференцията подчертава необходимостьта отъ преориентирване
на нашата търговия съ цель да се разпредели между по
големъ брой държави и, главно, такива, отъ които можемъ
да получимъ свободна арбитражна валута. Отбелязвайки, че
презъ изтеклата година въ това направление се постигна
единъ резултатъ, чрезъ увеличение нашия износъ за Англия,
конференцията препоржчва да се продължи активно рабо
тата за спечелване нови пазари за нашите произведения,
като се осигури за тази цель пълното сътрудничество меж
ду меродавните министерства, Експортниятъ институтъ и
търговско-индустриалните камари, чиято опитность въ тази
область требва да бжде използувана. За постигане на това
сътрудничество, да се допусне по единъ представитель на
всека търговска камара въ Съвета нз Експортниятъ инсти
тутъ.
Големото значение на тютюнътъ за нашата износна
търговия, налага да се взематъ отъ правителството и отъ
Българска народна банка всички мерки, както за запазва
нето на досегашните чуждестранни пазари за нашите тютю
ни, така и за създаване благоприятни условия за завоюване
на нови такива, като се държи, на първо место, сметка за
Египетъ и Америка — страните съ свободенъ девизенъ режимъ.
За да се даде възможность да се засили износътъ на
земледелски, индустриални и занаятчийски произведения,
конференцията препоржчва да се намалятъ ж. п. тарифи за
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тЬзи произведения, предназначени за .износъ.
Наредбите на Българската народна банка по отноше*
ние изплащането на вноса отъ чужбина, допринесоха твърде
много за лишаване на българския търгсвеиъ, а чрезъ него
и българското стопанство, отъ външенъ стоковъ кредитъ.
Ето защо конференцията препоржчва Б. н. банка да направи
възможното, за да могатъ вносителите да използуватъ чуж
дестранния стоковъ безмитенъ кредитъ въ кржга на устано,венигЪ отъ банката контингенти.
Правилниците, които се създадоха за износа на из
вестни артикули, по силата на Закона за ограничаване и
контролъ на износа, ограничаватъ твърде много частната
инициатива, както даватъ правото на износитель само на
онези лица, които докажатъ, че сж се занимавали съ из
носъ. Конференцията намира, че е достатъчно да се запази
контролътъ на качествата и опаковките, ксето е отъ значе
ние за чуждия пазаръ, а всички други ограничения да бждатъ избегнати, за да не се затруднява износа ни.
По отношение на кооперативната форма на размената,
държавата ни е проявила големи грижи. Това можеше да
се оправдае, когато се касаеше до едно дело, намиращо се
още въ.периодъ на закрепване. Камарите заявяватъ, че не
сж противъ кооперативната форма на стопанска дейность,
особено въ областьта на производството и кредитирането
но, считагь, че при подпомагането на кооперациите требва
да се избЬгва поставянето имъ въ привилегировано спрямо
другите стопански форми положение. Заедно съ това, необ
ходимо е установяването на строгъ и ефикасенъ контролъ
при използуването на раздадените отъ Б. з. и к. банка кре
дити.
Усилията на правителството да установи еднакви про*
дажни цени на некои .артикули, обектъ на широка консума
ция, създава фактическо неравенство въ положението на
земледелските стопани въ различните части на страната и
поставя вносители и търговци предъ трудни условия за тър
гуване съ некои артикули. За да се избегне това положе
ние, конференцията препоржчва, при прилагането на Закона
за облекчаване продоволствието и за намаляване скжпотията
и нормировката на цените на стоките, да се държи сметка
за всички фактори, които влияятъ за формирането на цените*
Нелоялна конкуренция се отразява най-неблагоприятно
върху дейностьта на нашия търговецъ и промишленикъ и
крайно време е да се създаде исканиятъ, отъ неколко го
дини, отъ търговско-индустриалните камари Законъ противъ
нелоялната конкуренция и за ограничение проявите, несъв
местими съ търговския моралъ.
Съ установениятъ отъ Дирекцията за храноизносъ монополенъ режимъ за пшеницата и ръжьта, требва да се лик
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видира предъ видъ повишението цените на международните
пазари и безпргдметностьта на по-нататъшното съществуване
на монополния режимъ. При това досегашната система има
доста отрицателни страни, създаде големи неприятности за
засегнатите производители и търговци, отекчи положението
на бедния български гражданинъ. Безъ да отричаме че тя
изигра голема роль презъ кризистните години, ясно е, че
тази роль тя днесъ вече не може и нема нужда да играе и
требва да бъде преустроена така, че да ограничи съ регу
лирането на пазара на пшеницата и ржжьта, както е съ
слънчогледа, конопа и други земледелски произведения.
Отъ краткото прилагане на Наредбата-законъ за уреж
дане на вътрешната търговия се констатираха редъ несъоб
разности и непълноти, поради което се налага изработването
въ най-скоро време, на правилникъ за гарантиране еднооб
разното прилагане на закона.
Нашата индустрия се намира неоснователно подъ не
известно подозрение, което се подържа отъ заинтересовани
страни и което дава силенъ отпечатъкъ върху отношението
къмъ родната ни индустрия и отъ страна на държавата и
нейните органи. Българската индустрия заслужава едно по
друго отнасяне, като имаме предъ видъ голямата роль, която
тя има да изиграе за трансформиране на нашето земледЪлие
за увеличаване неговата доходность, за даване работа на
постоянно нарастващето население на страната, за осигуря
ване народната ни отбрана и за издигане на общата ни ма
териална култура.
Като съжалява, че при направеното презъ миналата го
дина изменение на митническата тарифа не беше поискано
мнението на търговските камари, конференцията намира, че
е целесъобразно да се предприеме една корекция на същата
тарифа, съ огледъ, щото суровите материали, които не се
произвеждатъ въ страната, да се внасятъ безъ мито или да
плащатъ много низко такова, полуфабрикатите и готовите
фабрикати да бъдатъ съответно по-тежко обложени. При
фиксирането на митата на тези различни категории стоки,
необходимо е да се държи сметка за костуемата стойность
на местните произведения, за необходимостьта отъ една ефи
касна митническа защита на местното производство, като се
избегнатъ, обаче, онези положения въ тарифата, които способствуватъ за за създаването и развитието въ страната на
производствата, чието съществувание мъчно може да бъде
оправдано и злопоставя обществено целата ни индустрия.
Българската индустрия, по-нататъкъ, за да поевтини
своето производство и разшири неговия пласиментъ, требва
да получи и известни данъчни облекчения. Днесъ тя е обло
жена съ десетки най-разнообразни облози, за съществува
нето на които и за отражението имъ върху цената на отдел-
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нигЬ артикули никой другъ освенъ самия индустриалецъ
нЪма ясна представа. Едно унифициране на различните да
нъчни тежести би внесло една по-голЪма яснота и справедливость при облагането, а би облекчило значително зада
чата и на данъкоплатеца и на финансовата администрация.
Опеката на държавата спрямо индустрията не требва
да бжде едностранчиво и своеволно упражнявана. Тя требва
да има за задача да запази добре разбраните интереси на
държавата и консуматора, но не и да спъва хода на рабо
тата въ предприятията или да предизвика спирането на цЪли производства. Тази наша препоржка се отнася еднакво и
до предписването на разни норми, на които требва да отговарятъ произведенията, до определянето методи за произ
водството, до нормировки на цените безъ да се държи смет
ка за големите колебания на цените на суровите материали
на международните пазари, до уреждане отношенията между фабриките и доставчиците на суровите имъ материали,
до налагането на излишни техници на предприятията, до
събирането на разни сведения и данни и до много други
подобни случаи, Требва да се престане и съ пакостната по
литика на некои държавни учреждения и общини да доста,
вятъ индустриални произведения отъ чужбина, въпреки че
въ страната се произвеждатъ или могатъ да се произведатъ
сжщите артикули въ достатъчно количество, а по качество
могатъ напълно да ни задоволятъ. При тази практика се дос
тига до тамъ, че се съответно съставятъ самите поемни ус
ловия.
Индустрията ни се спъна и продължава да се спъва въ
своето-развитие и отъ Закона-наредбата за електрификаци
ята на страната. Този законъ не е допринесълъ нииХо поло
жително за народното ни стопанство и неговото отменяване
е една въпиюща нужда. За планове, чиято целосъобразность
се оспорва и чието реализиране може да стане следъ десет
ки години и съ изразходването на грамадни средства, ние
не можемъ и не требва да жертвуваме интересите на че
лото неродно стопанство и да спжваме напредъка, на стра
ната.
По отношение занаятчийското п роизводство и по
добрение на занаятите, конференцията препоржчва:
Да се пристжпи къмъ изменението на Закона за зана
ятите съ цель да бжде съгласуванъ съ новите условия и
нужди на времето за подпомагане на занаятите. Едновремен
но съ ревизиране списъкътъ на занаятите, да се създаде и
специална глава за регламентиране положението на полузанаятите (професиите). За тази цель да се свика Висшиятъ
занаятчийски съветъ, съставътъ на който да бжде попълненъ съ представители на Българския занаятчийски съюзъ.
Да се възвърнатъ и поставятъ въ предишниятъ имъ
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служебенъ контактъ и контролъ на търговско-индустриални
те камари всички занаятчийски сдружения, както и тия на
техните помощници — калфи и чираци, членуването на ко
ито да бжде въ отделна секция при Българския занаятчий
ски съюзъ, а не при работниците.
Да се пристжпи къмъ по-скорошното изработване на
необходимите правилници за приложение на Наредбата-законъ за осигуряванб на занаятчиите въ случай на старость
и инвалидность, като сжщевремено се усигурятъ достатъчно
средства на фонда, за да може той да помогне и облекчи
старините на немощните и пострадалите отъ злополука и
болести занаятчии.
Да се даде насърдчение и покровителството на занаят
чийското производство при снабдяването му съ инвентаръ,
сурови и спомагателни материали, чрезъ:
осигуряване на занаятчиите евтинъ, леснодостжпенъ и дългосроченъ кредитъ;
поощрение кооперирането на занаятчиите въ за
наятчийски производителни кооперации и коопера
ции за общи доставки;
спазване постановленията на специалната наредба
на Министерството на търговията, промишленостьта и труда относно безмитния вносъ на занаятчий
ски машини и инструменти.
Да се определятъ едни и сжщи норми (белези) за от
личаване занаятчийските предприятия отъ индустриалните,
както по Закона за индустрията, така и по Закона за град
ските общини и Закона за данъка върху приходите, а не
както е сега — споредъ случаятъ, да имъ се даватъ разни
дефиниции.
Да се разширятъ и изяснятъ постановленията на чл. 136
отъ Закона за Б. О. П., споредъ които, при търговете за
доставки и извършване на работи отъ занаятчийски харакрактеръ, се допущатъ само правоспособни майстори, и по
отношение на извършваните по доброволно съгласие пред
приятия. Поемните условия за тези доставки и работи да се
изготвяте по начинъ, който да осигуряватъ участието на
повече занаятчии.
Да се изработи правилникъ за приложение Наредбатазаконъ за узаконяване на индустриалните предприятия, ра
ботилниците и др. като въ него се предвиди евтина, бърза
и лека процедура при узаконяване занаятчийските работил
ници съ инсталирани двигатели и машини, тъй като сегашшата процедура приравнява некои категории отъ най-дреб
ните занаятчийски работилници съ индустриални предприя
тия и поставя пречка за техническото усъвършенствуване на
занаятчийското производство.
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Да се затвърди поставеното начало за ежегодно изпра
щане въ чужбина на млади и любознателни занаятчии за
специализация по жизнеспособните занаяти, познанията и
опитностьта на които да се използуватъ за усъвършенствуването на нашите занаяти, било чрезъ назначаването на
сжщите за учители въ допълнителните занаятчийски учили
ща, било чрезъ откриване на кратковременни професионални
курсове или чрезъ обзавеждане на модерни работилници. Да се изменятъ постановленията на Закона за търгов
ското промишлено образование отнасящи се до допълнител
ните занаятчийски училища въ издръжката на които задъл
жително да участвуватъ държавата и общините. Да се ре
визира програмата и правилника за уредбата на сжщите
училища по ничинъ, който да ги съобрази съ новоизменилите се условия на чиракуване и калфуване.

В(¥.трешенъ отд^лъ.
Отъ 4 до 9 мартъ се състоя конференцията на бюрата
на Търговско-индустриалните камари въ страната по унифи
циране резолюциите на общите имъ годишни събрания.
Унифицираните резолюции сж поместени на уводно место
въ настоящата книга.
— о—

На 19 мартъ въ камарата се състоя среща на която се
размениха мисли между новоназначения • търговски съветникъ на Експортния институтъ въ Ддисъ-Дбеба и търговци
те отъ града, относно евентуалните възможности за търгов
ски стокообменъ между двете страни.
—о—

На 19 и 20 мартъ въ салона на В. Т. И. Камара бе
свикана отъ страна на Експортния институтъ конференция
по износа на грозде, зеленчуци и овощия въ прЬсно със
тояние.
Въ конференцията взеха участие представители на Б.
Н. Банка, Главната дирекция на железниците, Търговско
индустриалните камари и др. При това тя бе масово посе
тена и отъ страна на експортьорите, търговците и др. заин
тересовани лица.
Разгледани беха важните въпроси по организацията на
износа и за неговия пласментъ, както и въпросите свързани

Брой 3

Икономически известия“

Стр. 9

съ информацията и организацията на износа на тЬзи арти*
кули.
—о—

На 27 HI т. г. въ заседателната зала на Софийската
Търговско-Индустриална Камара се състоя годишното сьб'
рание на Съюза на индустриалците. Присжтствуваха около
150 души делегати и началницитЬ на индустриалните отде
ли при камарите.
_____
Събранието беше поздравено отъ г. Министъра на тър
говията Вълевъ чрезъ г. директора на търговията и индус*
трията д-ръ Бобчевъ, който се придружаваше отъ г. начал
ника на отделението за индустрия Лтанасовъ.

Стопанска хроника
Белгия. Съ наредба отъ 25. II. т. г. сж отменени, до
ново разпореждане, таксите, събирани въ Белгия за издава
не на разрешения за вносъ на пшеница, ржжъ и ечемикъ.
Германия. Въ сила отъ 1 мартъ 1937 година, въ преката австро-българска тарифа за превозъ на яйца се прави
едно намаление на превозните такси, за превозването по
чуждите ж. п, линии на пратки съ яйца за Швейцария и за
страните задъ нея. Сегашните цени се заменятъ съ след
ните:
Отъ Драгоманъ — гр, до Буксъ — с. Галенъ
5 тонни вагони 1299 австр. гроша
Ю „
„
1141
„
15 „
„
1141
.
Отъ Драгоманъ — гр. до С. Маргартенъ — Линдау 5 тонни вагони 1302 австр. гроша
Ю „
„
1144 .
15 „
.
1144 „
Горните цени важатъ за 100 кгр. и се прилагатъ отъ всички
български гари.
Египетъ. Египетското правителство е изпратило въ Ев
ропа единъ специалистъ съ задачата да проучи възможнос
тите за производство на бело сирене въ Египетъ. Колкото
се отнася до кашкавала, то опитите на производството на
тоя артикулъ въ Египетъ сж пропаднали, тъй като нито мле
кото и маята сж подходящи, нито има опитностьта за едно
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рационално осъществяване на тая задача.
Единъ представитель на банката Мисръ въ Кайро води
понастоящемъ преговори въ Анкара съ съответните власти,
съ цель да се построи въ Египетъ една турска тютюнева
фабрика.
Италия. Отъ 21 т. г. е публикувана промяната въ миг
ническата тарифа, която ще важи до 30 априлъ т. г., както
следва: митн. статия П, свине, на тежесть а) до 20 кгр. лири
120, на глава, б) отъ 20 до 80 кгр., лири 200, на глава и в)
надъ 80 кгр. 60 лири, за квинталъ.
Мажорационниятъ коефиценть остава непромененъ.
Палестина. Съ наредба на Върховното комисарство въ
Палестина отъ 10. И. т. г.
ечемикътъ
пор. № митн. ст. 192
пшеница—мека и твърда
„
193
просо
„
194
царевица
„
191
се освобождаватъ отъ вносно мито.
Ром ъния. Съгласно окръжното нареждане на Главна
та дирекция на железниците, къмъ документите на всички
сточни пратки, предадени за превозъ съ международни то
варителници за Ромъния или транзитъ презъ Ромъния, треб
ва да се прилагатъ митнически декларации. Числото на дек
ларациите се определя съобразно наставленията, дадени
върху самите декларации—на 4-та страница. ' Тези деклара
ции се купуватъ отъ съответната гара.
Споредъ последните сведения, получени отъ съответ
ните служби, министерскиятъ съветъ въ Ромъния е взелъ
решение, съгласно което, за покриване на извънредни ж. п.
разходи, всички багажни, колетни и сточни тарифи се увеличаватъ съ 15%, а всички пътнически тарифи — съ 10%.
Управлението на железниците, възъ основа на това реше
ние, е наредило, щото увеличението да влезе въ сила отъ 1
априлъ, безъ да е определило точно какъ ще се проведе
самото увеличение.
Управлението на Ромънските държавни железници е
решило, начиная отъ 1 февруари т. г., 38%-ната курсова
добавка да се пресмета и върху навлата на транзитните
пратки, като и спремо техъ се прилагатъ новообявените ва
лутни курсове, съдържащи въпросната 38%-на добавка.
Както е известно, отъ 16 юлий 1936 год. международ
ните транзитни пратки беха освободени отъ въпросната
добавка. Съ горното разпореждане, обаче, това благоприят
но положение е отменено и превозътъ презъ Ромъния ще
бъде поскъпенъ съ 38% върху чуждите превозни такси,
които ромънските железници ще приематъ отъ една съсед*
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на железница, ще ги преобръщатъ въ леи и, така увеличе
ни, ще ги предадатъ на другата съседна железница.
Българските пратки ще се таксуватъ по старата тарифа.
Турция. Въ Анкара е основано ново дружество за износь на турски плодове. Капиталътъ на дружеството възли
за на 100,000 турски лири, 51% отъ който е внесенъ отъ
турската землед-Ьлска банка, а остатъкъ — отъ чехословаш
кото вносно дружество „Омниполъ“. Първата задача на дру
жеството се състои въ създаването на една сушилна инста
лация за ябълки въ пазаръ, на Черно море.
Унгария. По силата на наредба № 440 отъ 22. I. 1932
год. отъ Унгарското министерство на финансиитЪ и послед
валите до края на 1936 год. изменения, вносътъ на долоозначените стоки въ Унгария се допуска само при специално
разрешение на тамошното Министерство на търговията:
— сирене
митнич. статия 23
— ябълки, пресни
77
W
»
194
— дървени въглища
п
— биченъ дървенъ матер. всекакъвъ
203
»
»
— дъсчени сандъци и дъски за сжщигЬ
470
п
п
— фурнири
479
п
п
— копринени тъкани
597
»
п
— полукопринени тъкани
600
п
п
— царевица
60
п
п
— орехи
99
п
п
— конопъ суровъ и конопъ дрепъ
212,213
п'
п
— овощия сурови
85
п
п
— оризъ лющенъ
146
»
п
— туткалъ отъ животински произходъ
385
п
п
п - 163,в — сливовъ мармеладъ, неозахаренъ
п
нехерметически опакованъ
— сливи пресни
80
п
п
— ленено семе
68
п
п.
— коприна, пресукана
591
п
»
— лой, за готвене
24
п
»
— слънчогледово масло
332
п
п
— фъстъчено масло
334
п
п
— мехури и черва пресни, солени или
12
п
п
сушени
—
смрадлика
223
»
п
426
— розово масло
п
п
— цвеклови резанки
177
п
п
— пашкули
190
п
п
— кости, рога, копита
■188
п
п
— траверси дървени
747
п
п
Въ горния списъкъ сж поместени само стоките, които
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евентуално биха представлявали обектъ на износъ отъ Бъл*
гария.
Чехославия. Съгласно окржжното предписание на Ми
нистерството на финансиитЬ в ъ . Чехославия — 945 отъ I. т.
м., начиная отъ 11. И. т. г., при вноса на стоки въ Чехосла
вия не ще се изискватъ вече разрешения за изплащане девизитЬ.
—о —
Съ окржжно предписание № 10. 621/30. I. т. г., подъ
режима на предварителното разрешение за вноса, начиная
отъ 11. II. т. г., сж поставени следнигЬ нови стоки:
митн. ст. Ех. 4 млЪнъ пиперъ

Такса за разрешение
У4*Vо отъ стойностьта
митн. ст. Ех. 31 фасулъ, грахъ, леща, доколкото
не сж били включени въ този
режимъ
Уг % отъ стойностьта
„
37 овощия, неособено
поименовани
V2 % „
»
„
38 сливи сушени
Уг % „
„
*
39 мармел. безъ захарь V2 % .
„
„
Ех. 43 прасни зелен, домати V2 °/0 „
,,
■„
45 репица и подобни мас
лодайни семена
У4 % „
„
»
46 маково семе
7г % „
я
»
85 пера (пухъ)
Уг % „
»
щ
250 копринени тъкани, не
особено поименовани Уг о/о „
„
„
611 туткалъ
Уг % „
„
„
653 трици, кюспе, цвЪклови рЪзанки
Уг % „
„
—о—
Съгласно едно съобщение на Българската царска лега
ция вь Прага, Чехословашкия синдикагь за добитъкъ е раз*
решилъ вносътъ на осемъ вагона, т. е. 80 тона яйца, отъ
България. Контингентътъ отъ м. януарий отъ 30 тона е билъ
напълно изчерпанъ. Отъ новиятъ контингентъ до 2 мартъ т.
г. сж били вечо закупени 3 вагона.
—о—

Българскиять търговски съветникъ въ Прага съобщава
следнитЬ подробности за вноса на нЪкои стоки въ Чехос
лавия.
I. Зеленчуци консервирани, въ херметически затво'
рени кутии, шишета и др. подобни сждове (статия 31 отъ
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митническата тарифа) се облагатъ съ договорно
мито:
Консерви огь домати
Други консерв. зеленчуци

вносно

320 ч. кр. за 100 кгр.
420 ч. кр. за 100 кгр. бруто

Когато херметрически затворените сждове имагь втора
опаковка, при обмитването се спада за тара — въ проценть
отъ брутното тегло, както следва:
когато сжвложени въ КАСИ или БУРЕТЯ
16%
въ КОШОВЕ
10%
въ ВЯЛИ или ТОРБИ
бо/о
Къмъ митото се събира паушаленъ данъкъ върху обо
рота въ размеръ 7.5% огь фактурната цена, включително
транспортните разходи до границата и стойностьта на ми
тото.
Въ района на Прага, Бърно и Братислава се събира
и консумативенъ данъкъ, въ размеръ на 2 ч. кр. за 100 кгр.
нето.
Подобни консерви се внасятъ въ Чехославия въ огра
ничено количество.
II. Мехури и черва пресни, солени или сушени
се облагатъ по статия 86 съ по 18 ч. кр. договорно мито за
100 кгр.
Събира се и паушаленъ данъкъ въ размеръ на 100 ч.
кр. за 100 кгр. бруто.
Вносътъ е допустимъ само следъ предварително разре
шение отъ Чехословашкото министерство на търговията.
На България е отстжпенъ внесенъ контингентъ отъ 500
квинтала годишно.
Пратките отъ България требва да бждатъ придружени
отъ ветеринарно свидетелство и отъ свидетелство за произходъ.
Ю гославия. Извършени сж всички приготовления за
основане сдружение за износителите на лековити, ароматич
ни и индустриални билки. Сдружението ще има за цель да
защищава интересите на износителите на лековити билки
и да върши необходимата пропаганда за пласирането имъ
на световните пазари, да упжтва търговци и събирачи въ
правилно събиране и манипулиране на билките, да влияе за
увеличение производството и подобрение качеството на билкитЬ за износъ и т. н.
До основание на тази организация се е дошло вслед
ствие на обстоятелството, какво въ търговията съ лековити
билки напоследъкъ се чувствува една деорганизираность,
която е нанесла големи щети на износътъ за този артикулъ

Стр. 14

Икономически известия

Брой 3

отъ Югославия въ чужбина. Съ тази търговия сж започнали
да се занимаватъ и хора, които сж намали понятие отъ нея
и огь rfexHHrfe действия еж пострадали не само rfe, но сж
нанесли щети и на другить търговци.

Международни вести.
Предплащане навлото за вноса въ Германия.
Едно ново нареждане относно предплащане навлото за
износа въ Германия, е издайено не отдавна отъ контролното
бюро за градинарски, питиета и други хранителни произве
дения. Съгласно това нареждане, занапредъ навлото на внос
ни пратки, състоящи се отъ пр-Ьсни картофи, цвЪтно зеле,
лукъ червенъ, батати,' артишокъ, гулия, пъпеши, круши и
дюли прасни, ябълки и круши сушени и печени и нЪкой
други южни плодове, требва да бжде предплатено до гер
манската граница. Това нареждане засЬга почти всички югоизточни държави, съ изключение на Бъгария, отъ която гор*
нитЬ пратки се изпращагь по досегашния редъ.
—O'Производство на сухи сливи презъ 1936 год.
е било (въ тона)
Съед. Щати
Франция
всичко
Югославия
1934 182000
4500
209500
23000
1935 264000
18000
288000
6000
1936 163000
8000
201000
30000
Производството въ България и Ромъния презъ 1936 го
дина възлиза заедно на около б—8000 тона.
Франция сама консумира своето производство. Югос
лавия изнася главно за Германия, а сжщо и за други съсед
ни държави. Напоследъкъ е направенъ опитъ за износъ на
югославянски сливи за Холандия.
—о —
Международната търговия презъ последното триме
сечие иа 1936 година
По даннигЬ на германското статистическо бюро, разви
тието на международната търговия е забавило своя темпъ
презъ последното тримесечие но 1936 г. В1зрно е, че, въ
сравнение съ третото тримесечие на 1936 г. оборотътъ на
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международната търговия се е покачилъ съ 11%, по стой*
ность и съ 10° о по количество, но това покачване има по
вече сериозенъ характеръ, тъй като презъ есеннитЬ месеци
винаги търговията се увеличава. Напротивъ, спрямо послед
ното тримесечие на 1935 г., оборотътъ се е увеличилъ, по
стойностЬ съ б°/о, а по количество, само съ 2%.
Увеличението за отчетния периодъ м. г., спрямо сжщото време презъ 1935 г., въ проценти, се раздЬля между ев
ропейски държави, както следва:
вносъ
износъ
26 главни европейски държави
2.6°/0
2.4%
26 извъневропейски държави
11.4%
12.1%
5.6%
6.9%
общо за 52 даржави
Слабото покачване на международната търговия въ
Европа се дължи, до известна степенъ, на междудържавните
стопански и политически спънки (санкциитЬ срещу Италия,
гражданската война въ Испания, девалвацията въ Франция,
Италия, Холандия и др.) Девалвацията въ Швейцария е на
малила вноса въ тая държава съ 10%, спрямо четвъртото
тримесечие на 1935 г., а въ Холандия сжщото намаление
възлиза на 3% (по стойность). Вносътъ въ Франция е надминалъ малко тоя презъ съответния периодъ на 1935 г. Зна
чително намаление на вноса въ Италия и Испания. По зна
чително увеличение на вноса се констатира въ Англия, Бел
гия и СевернигЬ държави.
Колкото се отнася до износа, то и тукъ девалвацията
е предизвикала известно намаление на стокообмена. Така,
въ Франция намалението на износа възлиза на 16%, въ
Швейцария — 6%. Това не значи, впрочемъ, че е намаленъ
износа и количествено. Напротивъ, възможно е количестве
но той да се е покачилъ дори, тъй като спадането, по стой
ность, се дължи на намалението стойностьта на стокитЬ,
поради девалвацията. Износътъ на Италия е сжщо по малъкъ отъ тоя презъ четвъртото тримесечие на 1935 г. макаръ
че спадането не е толкова значително. Може да се каже, че
Италия е превъзмогнала вече последствията отъ санкциитЬ.
Международната търговия на извъневропейскигЬ държави
се е развила значително по-благоприятно. Намаление на
вноса има само въ Индия, Цейлонъ и Египетъ. Твърде поголЬмо покачване на вноса има въ СъединенитЬ Шати. Зна
чително покачване се констатира сжщо и въ Канада, Китай
Манджукуо и Нова-Зеландия. Най-голЪмото покачване на
на износа има въ Канада, която сега е заела четвъртото
мЪсго въ редицата на най-голЬмитЬ световни износители,
Значително покачване въ износа показватъ сжщо Индия,
Япония, Явстралия, Аржентина и Манджукуо.
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Търговски договори и спогодби
Нова спогодба за плащане между Полша и Ромъния
Споредъ подписания напоследъкъ протоколъ между Ро
мъния и Полша, предвижда се следниятъ начинъ на плащане
за внасяните въ Полша ромънски стоки: 4О0/о отъ стойностьта
на вноса ще послужи за покриване на полския, вносъ въ Ро
мъния; 35% ще се употреби за ромънскигЬ държавни поржчки въ Полша (особено военните такива) и 25% ще послужатъ за посрещане на други разходи (издръжк9 на лега
цията, туристически нужди и т. н.

Международни панаири
Министерството на търговията, промишленостьта и тру
да, по уведомление на Министерството на външните работи
и на изповеданията, дава следните данни относно VII международенъ панаиръ въ Измиръ, който ще се: състои отъ
20 августъ до 20 септемврий 1937 год., представени отъ
Турската легация въ София:
вМеждународниятъ панаиръ въ Измиръ е единствения
международенъ панаиръ въ Турция. Той се намира подъ
почетното представителство на председателя на Министер
ския съветъ и подъ почетното под председателство на Министра на стопанството.
Панаиръть заема едно пространство отъ 60,000 квадратни метра всредъ „Културъ паркъ“ въ Измиръ, който об
хваща 360,000 кв. м. Презъ 1936 год. панаиръть е билъ посетенъ отъ 358,317 турци и 3,210 чужденци. Изложителите
сж били: 423 турски кжщи, 15 обществени предприятия и 37
търговско-индустриални камари въ Турция, 93 чуждестранни
кжщи и 3 чужди държави.
Изложителите и посетителите се ползуватъ съ редица
улеснения и привилегии по отношение на девизите, изпол
зуването на една транзитна митническа зона; те ще получагь 50°/® намаление върху железопжтните билети и тран
спортната тарифа за стоки по параходите, 50% намаление
за пжтници и 70% за превоза на стоките по турските дър
жавни железници. На сжщите »сж осигурени намаления и
улеснения по чуждите жел-кзопжтни линии.
За всички допълнителни сведения, заинтересованите
могатъ да се обърнатъ къмъ управата на комитета на пана

Брой 3

Икономически известия

Стр. 17

ира въ Измиръ, къмъ дирекцията на Тюркъ Офисъ въ
Измиръ, къмъ търговско-индустриалната камара въ Измиръ
и къмъ представителствата на Тюркъ Офисъ въ чужбина.

Разни сведения
Съгласно правилника за регистриране на търговските
фирми, публикуванъ въ Д. В. бр. 37 отъ тази година, освобождаватъ се отъ задължението да регистриратъ фирмата си
въ областния сждъ дребните търговци и дребните кръчмарй, които сж длъжни да регистриратъ фирмите си въ
търговско-индустриалните камари, въ района на която се
намира заведението имъ.
Счита се за дребенъ търговецъ или дребенъ кръчмарь
този търговецъ, който се освобождава отъ задължението да
води търговски книги.
Постановленията за регистриране фирмите въ търгов
ско-индустриалните камари се отнасятъ само за едноличните
предприятия. Следователно, събирателните дружества, даже
и да сж освободени отъ задължението да водятъ търговски
книги, сж длъжни да регистриратъ фирмите си въ областния
сждъ.
При регистрирането на фирмата си въ търговско-индус
триалната камара, търговецътъ е длъженъ да подаде над
лежно обгербвана молба (100 лв. гербъ за фирми съ седа
лище въ градъ и 50 лв. за фирми съ седалище въ село),
къмъ колята да приложи:
1) свидетелство за сждимость;
2) удостоверение отъ данъчната власть, че се освобож
дава отъ задължението да води търговски книги
и да засвидетелствува подписа си предъ нотариуса или
околийския сждия, извършващъ нотариални дела, а въ мес
та, кждето нема нотариусъ или сждия, който извършва но
тариални дела, предъ общинския сждия, или ако нема такъвъ — предъ кмета.
—о—

Министерството на търговията, промишлпностьта и тру
да съ писмо № II—31—2906 съобщава, че г. Министрътъ е
одобрилъ надписъгь „Българско производство“, респективно
„Б. П.“, да се поставя до отношение изделията, както следва:
1.
Върху амбалажа, съ който се продавать (пакети и
кутии), а не върху всеки отделенъ пакетъ за:
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Расли за електрически абажури, отворени,
Шайби за куло и за бергманови тръби,
Шайби за гумени токове,
Шноли (закопчалки) за шошони,
Халки за фасонни,
Токи и гаги за панталони,
Токи за царвули и сандали разни видове,
Металически части за тиранти (презрамки)' и жартиери,
Съединител, части (колена и тешници)за бергмановитржби
Тенекиени хлопки (играчки за деца),
Канчета за размиване на водни бои,
Металически обковки за куфари и адвокатски чанти
(жгли, дръжки, панти халки, гайки и др.),
Катарами (токи) за мжжки колани разни видове.
2. На металическата пластинка, прикрепена къмъ низата или връзката за:
Машинки за меки шапки,
Металически копчета за военни и ученически униформи,
Шайби за пешелови ролки.
3. Върху варели^ и бидони, въ които се влагатъ мате'
риали, не следва да се поставозначение за български пройзходъ на самия сждъ.
—о—

Износътъ на животински косми
Търговскиятъ съветникъ на Експортния институтъ въ
Виена е изпратилъ следния рапортъ относно износа на жи
вотински косми отъ България:
/
„Поради общото раздвижване на всички индустрии,
като последствие на усиленитЬ въоржжения на всички дър
жави, повишенъ е доста много и интересътъ къмъ животин
ските косми, часть отъ които намирътъ приложение въ тек
стилната индустрия, която сжщо е засегната доста силно
отъ въоржженията. Сегашните условия за вносъ на живо
тински косми въ Австрия, или за транзитйрането имъ презъ
Австрия въ другц държави, е много благоприятенъ. Затова
би било .желателно и българскиятъ производитель да обърне
по-гол^мо внимание на този на пръвъ погледъ незначителенъ
продуктъ. Важно е при това, че съ събирането и предава
нето на животинските косми ще могатъ да се създадътъ
нови извори на приходи, които, въ много случаи, поради
незнание или нехайство, оставатъ загубени за народното
стопанство.
У насъ за сега се обръща особено внимание на съби
рането на вълната отъ овцете и на четината отъ свинитЬ.
Систематическо събиране на конски косми, на такива отъ
говеда и кози, не се практикува. Населението у насъ не е
запознато добре съ стойностьта на космите отъ домашните
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животни и затова не обръща особено внимание на тЬхъ,
поради което голЪма часть отъ гЬзи косми се разпилявать
и не могатъ да се ползуватъ. Даже при събирането на свин
ска четина, поради нехайство, се губятъ значителни количест
ва отъ този толкова дененъ продуктъ.
Ценит-fe на животинскигЪ косми днесъ сж доста високи
и ако тсва се донесе до знанието на производителя, то
тъй ще съумее да цени всФки косъмъ, който би могьлъ да
се добие отъ неговитЬ животни. Требва да се изтъкне при
това, че животинскигЪ косми въ повечето случаи се заплащатъ въ свободни девизи.
ЦенитЪ, които могатъ да се получатъ за разнигЪ видо
ве животински косми се движатъ въ много широки граници
и зависятъ: 1) отъ мЪстото на животинското тЪло, отъ което
сж добити космитЪ; 2) отъ дължината на косъма; 3) отъ
цвЪта на косъма; 4) отъ чистотата — опрани или неопрани;
5) отъ сортировката и прочие фактори, които може да опредЪли търговецътъ купувачъ. Поради това, че за опредЪ*
лянето на цената влияять много фактори, сдЬлкитЬ могатъ
да се сключатъ самъ по представени голЪми мостри. Въ повечето случаи, обаче, при първи-ffe сдЪлки и предлагане на
по-голЪми количества, търговецътъ — купувачъ отива на
самото мЪсто да приеме стоката. Мострата, колкото и да е
голЪма, не може да даде пълна представа за качествата на
продукта. Следъ взаимно опознаване, сключването на сдЪлкитЪ е по-леко и може да стане само по представена поголЪма реална мостра. Въ случая добросъвестьта на износи
теля играе роль въ добиването на довЪрието на купувача.
ЦенитЬ на космитЪ, както изтъкнахъ, се движатъ въ
много широки граници. За да може да се дадатъ такива,
необходимо е да се изпратятъ мостри и да се съобщи как
во е наличното количество. Мострата трЪбва да отговаря
на ср-Ъдното качество на цфлата партида. Търсягь се косми
отъ конска грива, отъ конски опашки — дълги и щуценови
говежди косми отъ опашката и предницата, кждето има
дълги косми. Освенъ това, търсятъ се особено много кра
вешки и въобще говежди косми отъ цЬлото тЬло на доби
тъка, които се употрЬбяватъ въ текстилната индустрия. КозитЬ и свинскигЬ косми сжщо иматъ днесъ много високи
цени.
ДолнитЬ фирми се занимавагь съ търговия на живо
тински косми:
Bernhard Prager & Sohn, Wien XIV., Diefenbachergasse 53
Johann Tauschek, Wien XVII, Leopold Ernstgasse 60
Heinrich Zeilinger, Wien XII, Wurmbstrasse 19
Hefti & Co, Wien IV, Heumuhlgasse 4
Briider Kunstadt, Wien II, Obere Donaustrasse 45
Gabriel Bohm, Wien II, Schnohllerhofgasse 10/12
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Heinrich Mayer Wien III, Vntere Weissgerberstrasse 19
Morer & Mann,- Wien II, Schwertgasse 4
Ignaz Platz, Wien II, Hammer-Pragstallgasse 5
.Rosshaarhaus Prager, Wien VI, Schmalzhofgasse 17
Meses Friedmann, Wien II, Leopoldgasse 6/8
David Lipert, Wien XVI, Effingergasse 20
Briider Lowenstein, Wien II, Lilienbrunngasse 5
Въ Д. В. 6p. 64. отъ 24. Ill т. г. е публикувано окржжно № II—33—4841 на Министерството на търговията, промишленостьта и труда — Дирекцията на търговията и промишленостьта, относно регистриране на индустриалните за
ведения и какъ требва да се постжпи съ неправилно регис
трираните индустриални и неиндустриални заведения
— о—

Службата за защита на растенията отправя предупреж
дение къмъ вносителите въ смисъль, че те сж длъжни за
всека вносна пратка съдържаща живи растения, части отъ
техъ, плодове, семена и пр. да представятъ свидетелство за
здравно състояние и произходъ, както това се предвижда въ
Правилника за контрола на внасяните, транзитирани и из
насяни отъ страната живи растения и части отъ техъ (Д. В.
бр. 169 огь 25. X. 1932 год.
Въпросните свидетелства требва да бждатъ издадени
отъ съответните органи по разтителна защита на страната
износителка.
Пратки непридружени сж такива свидетелства ще бждатъ връщани обратно или ще се унищожаватъ въ митниците.
—о—

Дължими н авла за пратки за Ш вейаария. По от
ношение навлата на пратките, изпращани отъ България за
чужбина, вече неколко пжти се даваха сведения на това
место. Сега наново требва .да се съобщи, че съгласно едно
нареждане на Главната дирекция на железниците, дадено
съ окр. телеграма' III—25—105 отъ 13 февруарий т. г., начиная отъ тази дата пратките за Швейцария требва да се
предаватъ съ дължими такси отъ отправната българска га
ра—вжтрешна или гранична.
Това нареждане е въ връзка съ новото споразумение
съ Швейцария, съгласно което, сумите за навлата се включватъ въ компенсациите.
—о—
Т раф иране на суровия м атериалъ. Въ сила отъ 1
януарий т. г. въ преката българо-югославянска сточна тари
фа — предметна тарифа 36 — е предвидена особена цена
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за разстоянието Иесеница — гран. до Царибродъ — гран.,
за таксуване на 10 — тонни пратки съ суровъ памукъ, а
именно 52 динара, за 100 кгр. Тази цена ще се прилага, ако
до края на годината бждатъ изпратени отъ германски гари
до-български гари най-малко 500 тона суровъ памукъ.
— о—

Разм Ьра на буретата за оп аковка на свинската
м асъ, ягодови я и други пулпове за износъ. Буретата
за опаковка на свинска мась, ягодовия пулпъ и други пул
пове, предназначени за износъ,_да сж направени отъ съот
ветно подготвенъ буковъ или дъбовъ материалъ, при следнитЬ външни размери: височина 81 см., диаметъръ при дъ
ната — 52 см. и диаметъръ въ средата — 62 см., при толерансъ -j- 1 см. Tfe трЪбва да сж направени отъ дълги,
дебели най малко 20 м. м. — буковигЬ и 18 м. м. — джбовитЬ и да сж ковани съ б желЪзни обржчи, широки—крайнитЬ по 4 см., а срЪднитЬ — по 3 и Ч2 см., като крайнитЪ
обржчи се приковаватъ на четири мЪста съ гвоздеи, мина
ващи презъ обржчигЬ, а срЪднит-fe — съ криви гвоздеи, сто
ящи на по тЬсната страна на бурето.
—о—

З а етикетигЬ и рекламнитЬ листове при опаков
ката на грозде, овощ ия и зеленчуци. Възъ основа на
чл. 2 буква „в“ отъ Прввилника за организиране и контролъ
на износа на грозде, овощия и зеленчуци въ пр-Ьсно и пре
работено състояние, съ запов-Ьдь № 62 отъ 12 февруарий
1937 год. на r-на министра на търговията, промишленостьта
и труда се нарежда, щото всички, етикети, рекламни листови
и други подобни, които се поставятъ върху или въ щайгитЬ
кутиитЬ или други сждове, съдържащи грозде, овощия и зе
ленчуци въ преработено състояние, предназначена за из
носъ, да бждатъ предварително преглеждани и одобрявани
отъ Експортния институтъ.
—о—
По износа на свинска мась в ъ бурета. Съ заповЪдь
№ 88 отъ 5 мартъ т. г. на г-на министра на търговията, про
мишленостьта и труда, разрешава се износътъ на свинска
мась въ бурета само, ако сжщит-fe сж облицовани отвжтре
съ амбалажна бЪла хартия.
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Предложения и запитвания
I. Kassiwsky & Co — Tel Aviv, P. O. Box 75 се интере*
ресува отъ лукъ. Лукътъ требва да бжде опакованъ въ но
ви торби отъ по 50 кгр. Да се предложатъ цени cit Haifa и
cif Jaffa, включително комисионна 3°/0.
Victor Mansour — Alexandrie, Р, О. В. 328 — представитель на фабрики, желае да влезе въ връзка съ български
текстилни фабрики: памукъ, ленъ, коприна, вълна, фабрики
за покривки за маси, за легла, кърпи и пр.
Фирмата съобщава, че е добре въведена въ тоя браншъ
и че представлява американски, японски и английски кжщи.
За референции посочва:
Banque Beige et Internationale en Egirt — Alexandrie.
Royal Bank of Canada — New-York
Yokahama Specie Bank, Osaka — Japan
Messers C. lton & Co.,- P. O. 117, Osaka — Japan
Japon Gatton Frading Co., Osaka — Japon
Galatex Inc., 350. Fifth Avenue — New-York
Simmons Coy. Inc. — 383 Madison Avenue — New-York.
W. Stoneley & Co., Livepool — 19, Brunswick Street —
желае да влезе въ връзка съ по-сериозни доставчици на:
пшеница, царевица, брашно, житни отпадъци, овесъ, ечемикъ, царевично брашно, ржжь, нишесте и тапиока, масло
дайни семена, кюспе и др. отпадъци, масла, лой, тлъстини.
Aristotle Th. Alexis — Сапеа — Crete — желае да за
купи 100—200 тона слънчогледово масло, двойно рафинира
но, въ нови варели. Моли да й се направятъ веднага оферти
придружени съ мостри и при последна цена cif La Саппее
(Crete).
Р. N. Perdikis — Limassol,. 102, Gladstone Street, Cyprus
— комнсионеръ, желае да влезе въ връзка съ наши експор
тьори на млечни произведения, зеленчуци и пр. За референ
ции посочва Атинска банка въ Limassol — Cyprus.
A/S De jydske Skaervefabriker — Aorlius (Danemark) e
зарегистрирала патентъ за нЪкакво новооткрито средство за
покриване на улици, което използува праха отъ торфа, отъ
лигнита, отъ каменигЬ въглища въобще. Това ново вещество
увеличавало чувствително спойката между асфалта и парче
тата камъни, което, безспорно, правело покривката потрайна
и главно по-отстояваща на разрушителното влияние на во
дата. Употребата на праха отъ торфъ и камани • вжглища
въобще, позволявало използуването на по-леснодостжпенъ
камъкъ, което пжкъ поефтинявало иначе недостжпнитЬ а с
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фалтови настилки.
Горната фирма, собственикъ на въпросния патентъ,
търси фирма, която желае да експлоатира този патентъ въ
България. Независимо отъ това, тя желае да влезе въ
връзка съ предприемачи на плетища и търговци, които евен
туално проявяватъ интересъ къмъ нейния патентъ.
Въ камарата ни е депозирана една брошура на френ
ски езикъ, въ която сж дадени по-подробни обяснения и ука
зания за сжщностьта на този патентъ.

По важни закони, наредби и правилници
Празшлникъ за контрола върху производството и тър
говията съ овощенъ посадоченъ материалъ Д. В. бр. 37/937
П равилникъ за техническия персоналъ, обслужващъ
парни котли и резервоари
Д. В. бр. 37/937
П равнлникъ за регистриране на търговските фирми
Д. В. бр. 37/937
Н аредба-законъ за изменение наредбата законъ за
уреждане на вжтрешната търговия
Д. В. 38/937
ИзвЪстие № 6 на Министерството на търговията промишленостьта и труда (Отделение за индустрия) относно
преситеностьта на пасмантерийни произведения и бергманови тръби
Д. В. бр. 39/937
П равилникъ за противовъздушна и химическа защита
на населението
Д. В. бр. 63/937
Н аредба-законъ за износъна оризъ реколти 1935—1936
година и обезщетяването на износителите Д. В. бр. 67/937

