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ъ желанието си да създаде единъ поподвиженъ печатенъ органъ, който да
има възможность по-често и главно
своевременно да повдига и поставя на раз
глеждане въпросигв, интересуващи сто
панските съсловия, да имъ съобщава въ
едно по-кратко време получените въ ка
марата стопански информации и из
лезлите законодателни и администра
тивни наредби, Варненската търговскоиндустриална камара реши да слъе до
сегашните си две издания — „Икономи
чески известия" и „Информационенъ
лисгь", въ едно, подъ название .Инфор
мационни икономически известия". По
следното ще излиза всеки десеть дни^ и
ще съдържа кратки статии върху актюелни въпроси, стопански прегледи, от
дали „търговия", „индустрия", „занаяти"
и „информация", въ които началниците
на съответните отдели при камарата ще
съобщаватъ на заинтересованите сведе
ния отъ своите области. Камарата се на
дава, че създавайки по такъвъ начинъ
по-твсенъ «контактъ съ стопанските съ
словия и съ нашата общественост!», тя ще
има по-голема възможность да преди
звиква вниманието на стопанските деятели
и общественото мнение върху въпросите,
интересуващи застлшенигБ въ нея съсло
вия. А това е една отъ предпоставките за
по-успешното провеждане на нейната
дейность.

ЕШОРТНИЯТЪ

iC-N

инетитутъ

Въ една конференция на износите
лите въ гр. Варна, състояла се на 20
януарий т. г., бъха подхвърлени на раз- :
глеждане дейностьта и организацията на.
Експортния институть. Изказаните мне
ния съдържаха общото признание на не
говото основно предназначение — обе
динявайки въ себе си разхвърлените д о 

тогава въ различни ведомства служ&1^ъ.
връзка съ износната ни търговия и з*к?
пазвайки отъ разногласни действия си
стемното и планомерно провеждане на
една добре ориентирана външна търгов
ска дейность, да служи компетентно, бързо
и ефикасно, безъ бюрократизъмъ, на об
щите интереси на износната ни търговия.
Едновременно съ това, обаче, бъха
изтъкнати редица дефекти въ неговата
дейность и организация, които го отдалечаватъ отъ правилното осжществяване
на тази основна задача. ТБЗИ дефекти
б-fexa конкретизирани въ следните пунк
тове:
Стопанско-разузнавателна дейность
Не всички представители на Експорт
ния институть въ чужбина притежаватъ
качествата, необходими за този постъ. Въ
името на общостопанскигв интереси на
страната, требва да се пристлши къмъ
прецизна проверка на T-БХНИТБ качества
и дейность, за да се взематъ незабавно
необходимите мерки за окончателното.
заздравяване на стопанско-разузнавателНИГБ му органи въ чужбина.
Оповестяване на получените
сведения
Непосредствените, ежедневните Нужди,
на търговията, могатъ.да се ползуватъ
само отъ непосредствените и бързи ин
формации. Досегашната практика на Ек
спортния институть, да се задоволява съ
поместването на получените сведения и
проучвания въ списанието си „Експортенъ прегледъ", не задоволява това изи
скване. З а препоръчване е, да се отмени
досегашната забрана на неговите пред
ставители въ чужбина да кореспондиратъ
направо съ заинтересованите и не да
имъ се позволи, а да имъ се предпише,.
едновременно съ изпращането на рапор-
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титЬ и сведенията до Експортния институтъ, да отправягь по едно копие и до
търговско-индустриалните камари въ стра
ната, които еж въ по-непосредствена близость съ износителите.

експортния институтъ,
се премахватъ и ГОЛТ5МИТБ неудобства на тази
практика. Принципно погледнато, никой
не би могълъ да отрече, че разреше
нието на единъ въпросъ, свързанъ съ
получаване право за износъ, не бива да
се предоставя на субективната преценка
на отделни лица. Права отъ подобенъ
характеръ, щомъ като сжществуватъ обек- •
тивни доказателства за притежаваните
качества, требва' да се раздаватъ само
възъ основа на последните. Л това ще
рече, че критериятъ, отъ който би треб
вало да се ржководи Експортниятъ инсти
тутъ при издаването на разрешителните
за право-изнасяне, не може и не бива да
бжде субективната преценка, а единстве
но редовностьта на документите, удосто
веряващи, възъ основа на извършена до
кументална проверка, притежаването на
no-rope изброените качества.

Характеръ на упражнявания
контролъ
Упражняваниятъ контролъ отъ Експорт
ния институтъ се отправя въ две насоки:,
контролъ върху изнасянигЬ артикули и
контролъ върху опитностьта и познай
нията на износителя въ даденъ артикулъ.
Конференцията намери, че следъ наличностьта на една строго проведена кон
трола върху качествата и подготовката
на изнасяната стока, което е равносилно
на проверяване опигностьта и позна
нията, съ които стоката е подбрана и под
готвена за износъ, единствениятъ допълнителенъ контролъ, който би могълъ да
намери оправдание, може да се насочи
само къмъ гаранцията, която предста
влява фирмата отъ гледището на морала,
съ който тя ще доуреди сключената
сделка. Въ връзка съ това становище.
вместо досегашната практика — да се
счита, че иматъ опитность и познания по
износа на даденъ артикулъ само търговцитЬ-износители, които еж изнасяли съ
ответния артикулъ въ течение най-малко
на една година, и то по преценка на Ек
спортния институтъ, предлага се началото,
тригодишната практика въ износа изоб
що да се въведе като общъ задължителенъ стажъ за получаване правоспособность за износъ на каквито и да било
контролирани отъ Експортния институтъ
артикули. Тая тригодишна практика, съ
четана съ изискваните удостоверения за
зарегистрирана фирма и за необявяване
въ несъстоятелность, неосжждане за из
мама, за злоупотребление или за умишленъ банкрутъ, е достатъчна гаранция,
че сделката по изнесената вече стока,
проконтролирана по качество и подго
товка, ще бжде приключена съ нуждния
моралъ и вещина, достатъчно гаранти
ращи и престижа на българския търговецъ, и интересите на народното ни сто
панство. Това еж максималните граници
на контрола, който би могълъ да си по
стави за цель Експортниятъ институтъ.

Р а з п р е д е л я н е на отпуснатите
контингенти
Експортниятъ институтъ включва въ
себе си и функцията, да разпределя меж
ду износителите отпуснатите на страната
ни контигенти за вносъ въ дадени стра
ни. Безъ да се впускаме въ подробности
относно следваната процедура въ това
отношение, ние бихме желали да подчертаемъ несъстоятелностьта на тази си
стема отъ гледището на необходимостьта,
да се даде подтикъ за рационализира
нето на заинтересованите частни пред
приятия. Тъй като разпределението на
контингентите не винаги става въ съгла
сие съ възможностите да се събере опре
деленото количество отъ района, въ кой
то обикновено действува фирмата-износитель, свиването и разширяването ра
ботата на отделните фирми не става по
пжтя на преимуществата въ тяхната ор
ганизация, а единствено съ огледъ на
възможностите да си издействуватъ поголемъ контингентъ. Конференцията остана на мнението, че тази практика
требва да се спре; че използуването на
отпуснатите контингенти требва да става
при пълна свобода. И наистина, само
тази система ще може да гарантира на
отделните износители пълното използва
не на техния опитъ, връзки и организационенъ апаратъ; само тя е въ състояние
да разпределя гъвкаво техните райони
на действие, съ огледъ на преимуще
ствата, които те предлагатъ, но не и по
ради възможностите имъ да си издей
ствуватъ по-големъ контингентъ.

Требва да отбележимъ, че така поставенъ въпросътъ, се внасятъ сжществени
изменения и въ процедурата по издава
нето на разрешителните за износъ. Съ
отхвърлянето на досегашния критерий
— едногодишна износна практика въ
съответния артикулъ по преценка на
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Минималните количества, които
в с е к и износитель требва да изнесе

маха специално съ измененията, които
тръбва да се внесатъ въ Наредбата-законъ за организиране и контролъ на
износа, въ Наредбата-законъ за търгов
ските организации и въ Наредбата-за
конъ за Експортния институгь, за да се
приспособятъ постановленията имъ къмъ
изискванията на становищата, изложени
по-горе. Решенията на двете конферен
ции на взрненскигЬ търговци-износители
ще бждатъ представени на вниманието
на отговорните фактори, за да пристжпятъ
къмъ ГБХНОТО проучване и съответни дей
ствия. Но, наредъ съ тъзи изменения, и
самиятъ Експортенъ институгь тръбва да
даде своето съдействие, главно за при
способяване на неговия a'naparb къмъ
правдивигЬ искания на варненските из
носители. Защото, много отъ констати
раните недостатъци еж отъ такова есте
ство, че биха могли да се отстранятъ
единствено чрезъ добрата воля на него
вите ржководители. Ние се надаваме, че
и едното и другото ще стане въ найскоро време, защото сме убедени, че
съответните ржководни фактори иматъ
съзнанието за извънредно голтзмата капризность на единъ админиегративенъ
апаратъ, работящъ въ областьта на сто
панството. Ефикасностьта на неговата
дейность, не може да се отрече, ще за
виси изключително отъ пригоденостьта
му къмъ структурата на нашата износна
търговия и къмъ техниката на външната
търговия изобщо, която се нуждае отъ
по-голема свобода. Неоправданите огра
ничения и нецелесъобразностьта на ней
ните помощни органи само спъватъ ней
ното правилно развитие.

Съгласно постановленията на Наредбата-законъ за организиране и контролъ
на износа, отдълнигв правилници за кон
трола върху нъкои артикули опредтзлятъ
минималнигв количества, които единъ
износитель требва да изнесе, за да за
пази правото си на износъ. Подобна
практика не носи абсолютно никаква
полза за народното ни стопанство. Инте
ресно е, какви съображения биха могли
да се изтъкнатъ, за да се оправдае мърката, която принуждава износителя да из
несе при явно неблагоприятни условия,
само и само да запази правото си да
изнася и презъ следващата година. До
бре разбранигЬ интереси и на отделните
износители и на националното стопанство
диктуватъ, не да се изнесе на всъка цена,
а да се изнесе при по-благоприятна па
зарна конюнктура.
Съставътъ на общия съветъ
И въ това отношение еж допуснати
несъобразности, които не могатъ да не
дадатъ отражение върху дейностьта на
Експортния институгь. Възприетата прак
тика, петтЬхъ камари въ страната ни да
бждатъ представени само отъ трима
представители, и то обезателно отъ сре
дата на ТБХНИГБ председатели и подпред
седатели, не задоволява нито необходимостьта отъ всестранно застжпване спесифичнитЬ интереси на ОТДЪЛНИТБ райони,
нито желателното представяне на кама
рите чрезъ най-подготвените имъ пред
ставители. За една наистина добре ориен
тирана политика на Еспрртния институгь
ще може да се говори само следъ като
въ неговия съветъ бждатъ допуснати
представители на всички заинтересовани
краища и среди; на първо мъсто-по единъ
представитель на гьрговско-индустриалНИГБ камари въ страната, на СТОКОВИТЕ
борси, на новоучредените земеделски
камари и на Българското търговско па
раходно дружество, което требва 'да се
нагажда къмъ транспортните изисквания
на нашитв износни артикули.
Както се вижда, въпреки общото
признание на ролята, която има да играе
Експортниятъ институгь въ днешните
условия на размена, търговците износи
тели се натъкватъ на редица пречки,
които спъватъ правилното развитие на
предприятията имъ. Въ една последующа
конференция, състояла се на 1 февруарий т. г., търговците износители се зани-

Занаятчийски отдтьлъ
Майсторските изпити
Редовните изпити за майстори . за
презъ 1930 година еж насрочени на 8
май т. г. До сега еж допустнати до май
сторски изпити около 1500 души по раз
ните занаяти. На допустнатитв до изпигь
кандидати сега се изпращатъ конспекти
по обща теория и теория по занаята. До
пълнително ще имъ се съобщи точно на
коя дата и кжде да се явагь на изпигь,
Занаятчийските работнически коо
перативни задруги
Напоследъкъ изъ страната ни бвха
започнали да се сьздавать тъй нарече
ните Занаятчийски работнически коопе
ративни задруги. Образуването на тия
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задруги ставаше съ съдействието на Бъл
гарския Работнически съюзъ и поощрени
отъ н-вкои наши големи стопански ин
ститути, които пренебрегваха постано
вленията на Закона за занаятитЬ, макаръ
че тия задруги имаха за обектъ упра
жняването на занаяти (стола рство, кроячество на мжжки дрехи и пр.).
Камарата, давайки си строга смвтка
за пакостното влияние, каквото могатъ
да иматъ въ областьта на занаятчийското
производство казанитв задруги, своевре
менно издаде постановления за закрива
не работилниците имъ.
Министерството на търговията, .про
мишленостьта и труда, следъ като упо
треби доста време за основното проучва
не на тоя важенъ въпросъ, потвърди
постановленията на камарата ни и, отъ
своя страна, постанови закриването ра
ботилниците на Работническите коопера
тивни задруги. По тоя начинъ се разреши
окончателно единъ голЪмъ въпросъ отъ
занаятчийския проблемъ.
Нека се надаваме, че занапредъ н-Ьма
да се допускатъ прибързани тълкувания
отъ отговорни м-вста, за да не се поо
щрява безъ основание организирането на
производствени предприятия, закриването
на които иде да нанесе чувствителни
щети на ония, на които се е желало да
се помогне, но безъ законно основание.
Л. Ж.

ставитель на полицейското комендантство
представитель на общината и представи
тель на фотографското сдружение;
3. Снимки отъ изненада могатъ да
правятъ само майсторигв, снабдени отъ
•камарата съ специални разрешителни,
заварени отъ Полицейското комендант
ство.
Нареждането на Министерството тия
дни ще бжде приложено.
Л. Ж.

ИНФОРМАЦИОНЕН!)

ОТДъЛЪ

Външни пазари
Англия
• >Съ едно подробно изложение отъ 18
януарий т. п, Съюзътъ на английскитЬ
търговски камари е пледиралъ за нова
търговска политика, почиваща на прин
ципите, наложени отъ новото време и
продиктувани отъ опита на практиче
ската търговия. По отношение на вноса
се предлага триколонна митническа та
рифа : лека стълбица — за Империята ;
средна стълбица — за странитЪ, които
се ползуватъ отъ клаузата на най-облагоприятствуваната нация и които третиратъ
благоприятно британския въпросъ, и тре
та, най-висока стълбица — за странитЬ,
които не желаятъ да преговарятъ за
единъ приемливъ търговски договоръ съ
Англия. За страните отъ последната ка
тегория се препоржчва контролиранъ,
контингентиранъ вносъ на ТБХНИТБ стоки
въ Англия.
Аржентина

Упражняването на ф о т о г р а ф с к и я

занаятъ съ апарати „Лайка* —„отъ
изненада".
Тоя начинъ на упражняване фотограф
ския занаятъ е признатъ отъ Министер
ството на търговията, промишленостьта
и труда и камарит-fc като такъвъ, който
спъва правилния развой на истинското
художествено фотографство.
Презъ миналата година камарата пов
дигна енергично тоя въпросъ, въ резултатъ на което тия дни Министерството на
търговията, промишленостьта и труда на
реди да се прилагатъ за напредъ следнитв ограничителни мерки при упра
жняването на фотографския занаятъ „отъ
изненада". А именно:
1. Съ апарати „Лайка" могатъ да правятъ снимки „отъ изненада" само закон
н и т е майстори, а не и тЬхнитв по
мощници;
2. Снимки „отъ изненада" могатъ да
се правятъ само на ония мЪста изъ града,
които еж определени отъ комисия, въ
сьставъ: камаренъ представитель, пред-

Поради нестабилностьта на песоса,
Аржентина е преустановила допускането
на вносъ безъ предварително разреше
ние.. Разпоредено е да се иска пред
варително разрешение и тогава, когато
внесената стока се заплаща съ девизи,
купени отъ свободния пазаръ. Специално
за съестнитБ продукти (вкл. червенъ пеперъ), до второ нареждане нема да се
издаватъ разрешителни за вносъ отъ
страни, съ които Аржентина нЪма спе
циални спогодби. Българската царска ле
гация, обаче, съ огледъ на сравнително
малката стойность на внасяните отъ Бъл
гария съестни продукти, е направила постжпки за едно изключително третиране
на България.
Австралия
Въ Министерството на, външнитЬ ра
боти и изповеданията е получена една
нота отъ Английската легация въ София,
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съ която се потвърждава, че българските
произведения, при вноса имъ въ Австра
лия, Се ползуватъ отъ клаузата на найоблагоприятствузаната нация още отъ 12
ноемврий 1925 г., както и отъ намале
нието на митническигЬ такси, влязло въ
сила следъ 1. I. 1937 г.
Белгия

всъкакви количества, стига
само ка
чествено да не се отличаватъ много отъ
познатитЪ тамъ видове: „еделзюсъ" 00 и 0.
Цената на унгарския червенъ пиперъ
„еделзюсъ" (000) е 1,65 РМ за 1 кгр.,
франко германо-унгарската/ граница, въ
човали отъ пй 50 кгр. За качество 00 се
заплащатъ около 0*20 РМ по-малко.
П о л о ж е н и е т о на п а з а р я з а дома
т е н о п ю р е било все още твърде благо
приятно за българския износъ. Нашето
производство получавало следнитв цени:
въ кутии по 5 кгр. — 20 РМ фобъ Бургасъ, за каса отъ 50 кгр.; въ кутии по 1
кгр. — 22 РМ фобъ Бургасъ, за каса отъ
50 кгр. Съ огледъ да се избъгне взаим
ната конкуренция, Българското царско
генерално консулство въ Хамбургъ препоржчва уеднаквяване цените на разнитЬ
износители.
Б ъ л г а р с к и стоки, за които с е
иска девизно разрешително при
в н о с а и м ъ в ъ Г е р м а н и я . Съгласно § 9
отъ Правилника за приложение на За
кона за девизитв отъ 23 декемврий 1938 г.,
вносътъ на Н-БКОИ стоки въ Германия се
допуска, само ако при обмитването имъ
бжде представено девизно разрешително
за плащане на стоката отъ нтзкое над
зорно бюро. Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда съоб
щава следния списъкъ на българските
стоки, които подпадатъ подъ това раз
пореждане: елда; бобъ (фасулъ); фий; се
мена обикновенни и маслодайни:семена
отъ детелина и люцерна, канариево семе,
всички видове тревни семена, семе отъ
захарно цвъкло, зеленчукови семена,
тютюново семе и анасонъ; гулии и ко
рени: картофи, кръмно и др. видове
цвекло, сушено захарно цвекло; сено,
слама—оризова и др.; кухненски зелен
чуци: цвътно зеле (карфиолъ), домати,
гжби, лукъ, зеленъ бобъ, грахъ (зеленъ),
краставици и тиквички, моркови, ртзпички
и др., зелена салата/ магданосъ, чесънъ;
плодове пресни: грозде—десертно и др.,
шира отъ грозде, оръхи, лешници, ябълки,
круши, дюли, сливи, кайсии, праскови,
череши, вишни, ягоди, малини, капини и
др.; плодове сушени: ябълки и круши,
кайсии, праскови, сливи, череши и др;,

Съ декретъ отъ 26. ХИ. 1938 г., оповестенъ въ Белгийския държавенъ вестникъ отъ 31 с. м., таксите за разреша
ване вноса въ Белгия на нъкои стоки еж
измънени както следва: м. ст. 51-в пше
ница—12 белг. фр. за 100 кгр.; м. ст. 53-в
пшенично брашно — 31 белг. фр. за 100
кгр.; м. ст. 55-д пшениченъ грисъ — 33
белг. фр. за 100 кгр.
Германия
Германското външно министерство е
уведомило Българската царска легация
въ Берлинъ, че полицейските органи въ
Десау и кметоветв на Кьостенъ, Цербетъ
и Бермбургъ, като органи на полицейСКИТБ власти, иматъ право да издавагъ
легитимации на пжтующи агенти по чл.
10 отъ Международната конвенция за
опростяване на митническитЬ формал
ности отъ 3. XI. 1923 г.
Благоприятни възможности
за
п л а с м е н т ъ на б ъ л г а р с к и ч е р в е н ъ
п и п е р ъ . Германскиятъ пазаръ постепен
но се ориентирва къмъ по-евтинитъ ви
дове подправки — главно червенъ пи
перъ, доставянъ изключително отъ страНИТБ, съ които Германия се намира
въ благоприятни платежни отношения.
Постепенното увеличение консумацията
на червенъ пиперъ, за смътка на другитЬ подправки, се вижда отъ следните
данни:
- "
Червенъ пиперъ
Червенъ и бЪлъ пиперъ
Карамфилъ
Бахаръ (отъ Канада)
Канела
Други

1936 г. 1937 г.
въ тона
322,6
403
6285,5 6285,3
323,3 875,2
1116,3 512,8
229,8 472,4
4427,5 1850,3

1938 г.
421
3917,4
520
1077,2
199,1
865,4

Докато въ миналото червенъ пиперъ
се е внасялъ отъ Унгария, Италия, Бъл
гария, Югославия, Нигерия, Мозамбикъ и
др. страни, вносъгь презъ 1938 г. е направенъ изключително отъ Унгария. Понастоящемъ, обаче, унгарските запаси
били напълно изчерпани и било създа
дено едно напълно благоприятно поло
жение за пласименгь на български чер
венъ пиперъ. Интересъть къмъ послед
ния билъ твърде повишенъ и имало
налични възможности да се пласиратъ

СЖЩИТБ — н а р е з а н и ,

смачкани,

сварени на каша (безъ захаръ), обик
новено приготвени и пр.; дървенъ матерйалъ: необработенъ — отъ джбъ,
орЪхъ, букъ и др. широколистни дървета;
сжщиятъ — дЪланъ и дървени вжглища;
домашни животни живи — коне и мага
рета; домашни птици и месо (пресно или
5
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приготвено): гжски, кокошки, патици и
др.; месо-говеждо, свинско, овчо и др.—
пр-Бсно или охладено; шунка и др. меса
обикновенно приготвени; меса консервирани и финно приготвени, вкл. и тия въ
херметически затворени сждове; гърди,
кълки и дробъ отъ гжски; заклани кокошки—цели и на парчета, а сжщо и
приготвени; дивечъ; суджуци и салами;
костенурки; жъптъкъ и бЪлтъкъ—теченъ
или замръзенъ; пчеленъ медъ; бубено
семе; нишесте, декстринъ и др. подоб
ни; меласа; сливовица, ракия, спиртъ—
обикновенъ и за горене, и др. спиртни
питиета; вина и мъсть — за дестилиране
и за оцетъ; вина за приготовление на
пенливи вина и вермутъ; оцетъ; мине
рални води; макарони, фиде, юфка, и
др.; маргаринъ; синапено брашно, гор
чица, пектинъ; плодови сокове; кайсиева
каша и доматени консерви; розова вода;
„други килими и черги*— статист.№ 428
„а", и „б" на германската тарифа, и
фурнири.
Правилникътъ за приложението на
Закона за девизите е влЪзалъ въ сила
отъ 1 ячуарий 1939 г.
Гърция.
Начинъ за извършване частните
компенсации. Съгласно едно донесение
на търговския съветникъ въ гАтина, Гръц
кото правителство е издало една наредба
(наречена протоколъ), съ дата 2. XII. 1938
г., която съдържала следнитв правила,
относно начина за извършване частните
компенсации:
1. Товаренето на стоката за износъ
требва да стане най-късно въ едномесеченъ срокъ отъ датата на слючване част
ната компенсация;
2. Продажбата въ чужбина и съоб
щението за инкасиране стойностьта тр-Ьбва да стане най-много два месеца отъ
датата на товаренето;
3. Най-много въ едномесеченъ срокъ
отъ съобщението на Банкъ дье Гресъ за
инкасиране равностойностьта на изнесе
ната стока, ако титулярниятъ износитель
не е този, който тр-вбва да реализира
съответния вносъ срещу вносенъ контингентъ, износительтъ тр-вбва да прехвърли
своето вземане направо и изключително
на титулярния вноситель. Това прехвър
ляне може да стане и предварително —
преди да се получи съобщението за ин
касиране на вземането, но пакъ въ рамкитЬ на горепосоченитв разпоредби;
4. Вносителътъ е длъженъ*да извър
ши вноса въ четиримесеченъ срокъ отъ

деня на съобщението на банката до из
носителя и не по-късно отъ 5 месеца
следъ датата на съобщението за инкаси
ране на съответното вземане. Въ случай
че бждатъ нарушени условията, предви
дени въ първия пункть, удобрената часть
отъ компенсацията се анулирва, а депо
зираната гаранция остава въ полза на
държавата. При нарушение на втората и
третата разпоредби, износительтъ се ли
шава отъ правото да упражни вземането
си за износъ на стоки. И най-после, въ
случай на нарушения на четвърта и по
следна разпоредби, се прилагатъ разпо
редбите на Наредбата-законъ 922 „За
налагане глоби върху стоки, произходящи
отъ чужбина, които не еж обезмитени
въ предвидения отъ закона срокъ".
Горнитв разпоредби еж приложими и
по отношение на стокообмена между
България и Гърция.
Вносни контингенти з а е ч е м и к ъ .
Съ министерско постановление № 4245
отъ 18. м. м. е разрешенъ вносътъ на
10,000 тона ечемикъ. 3500 тона отъ това
количество е отпуснато на Гръцката зе
меделска банка (презъ митниците Солунъ, Волосъ и Кавала — по 1000 тона
и презъ митницата Превеза — 500 тона.
Останалите 6500 тона гце се разпред-feлятъ между вносителите както следва ;
въ районите на търговско-индустриалните камари въ Солунъ, Велесъ, Кавала
— по 1000 тона; въ Пирея—3000 тона и
въ Александрополисъ — 5000 тона. ТЪзи
контингенти ще бждатъ покрити найкъсно до 28. II. т. г., при условие че вед
нага следъ получаването на разрешение
за вносъ, вевки вноситель ще внесе 10%
отъ стойностьта на доставката. Изключе
ние се прави само за Гръцка земедвлска банка.
В н о с ъ на царевица. Гръцката зе
меделска банка е получила разрешение
да внесе 40,000 тона царевица, за резпредвление между планинското населе
ние и за нуждите на скотовъдството.
Предстояща доставка на к о н с е р 
вирано сготвено м е с о . Комисията за
държавни доставки е обявила търгъ за
доставяне къмъ 4 мартъ т. г. на 400,000
кутии консервирано сготвено месо —
200,000 кутии по 300 гр. и останалите по
150 гр. Изплащането на доставката ще
се извърши съ свободни девизи, платими
при приемането на >сжщата. При възлага
нето на доставката ще се открие свободенъ акредитивъ.
Предстояща доставка на 3,000
д о 5,000 тона меласа. Комисията за дър-
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.жавнитв доставки е обявила търгь за
доставянето,, къмъ 7. 111. т. г., на 3 до 5
хиляди тона меласа, за нуждигв на Ми
нистерството на земеделието, за борба
срещу болестьта на маслинените дръв
чета „Дакось". Доставката требва да се
извърши въ срокъ най-много до единъ
.месецъ отъ датата на сключване дого
вора. Стоката требва да бжде въ железни
варели отъ по 200 литра. Цените да се
.разбиратъ сифъ гръцко пристанище.

за конски и кравешки кожи — 0,01
ест. крони на кгр.;
за овчи и телешки кожи — 0,02 ест.
крони на кгр.
Митото за овчи и телешки сухи кожи
е определено на 0,05 ест. крони за кгр.;
на сухитв кожи отъ б-Ьлки, куници и ли
сици — 0,80 ест. крони; на сухитв кожи
отъ лутъръ, поръ и катерици — 0,40 ест.
крони, а на заешките сухи кожи — 0,10
естр. крони на килограмъ. Особено непоименованитв кожи плащатъ 0,20 ест.
крони на килограмъ. КОЖИТЕ, предна
значени за кожарскитв работилници, ако
отговарятъ на условията, установени отъ
Министерството на стопанскитв въпроси,
при разрешение на сжщото Министер
ство, се освобождаватъ отъ мито. Сжщото
важи и за работилниците за ржкавици,
доколкото се отнася до сушени кожи отъ
дребенъ добигькъ.

Египетъ
О т н о с н о р е ж и м а на с в и д е т е л с т в а 
т а з а п р о и з х о д ъ . Съгласно решението
на Министерството на финанситв въ Еги
петъ, издадено на основание на Между
народната конвенция за опростяване мит
ническите формалности отъ 3. XI. 1923 г.,
наредъ съ гърговско-индустриалнитв ка
мари, свидетелства за произходъ ще се
издаватъ и отъ Митническите власти и
отъ Министерството на търговията, срещу
следнигв такси: 100 милиема — когато
•стойностьта на стоката е по-низка отъ 10
ег. лири, и 200 милиема — когато стой
ностьта е 10 и по-вече ег. лири.
И з м е н е н и в н о с н и мита. Съ декрегь
отъ 13. XII. м. г., оповестенъ въ Египет
ски държавенъ вестникъ № 137 отъ сжщата дата, еж изменени ВНОСНИТЕ мита
на следнигв стоки: .
м. ст. 49, картофи — 140 милиема за
100 кгр. бруто;
м. ст. 195, мраморъ необработенъ: с/на
.зърна или стрить на прахъ—70 милиема
за 100 кгр. бруто;
м. ст. 289, Ароматични води или ал
кохолни дестилати, получени отъ дести.лиране на растения, цввтя и плодове —
15% отъ стойностьта;
м. ст. 416, Изделия дървени, особено
*непоименовани: а) гребени—80 милиема
;за 12 дузини; б) праздни или разглобени
-амбалажни сандъци отъ шперплатови
дъсчици — 15°/° отъ стойностьта, но наймалко до размера на митото за мате
риала; в) други — 15% отъ стойностьта.

Испания
В ъ з м о ж н о с т и з а п л а с и р а н е на
дървени материали и произведения.
Съ предстоящия край на войната, въ
Испания се открива единъ новъ и дълготраенъ пазаръ за дървени материали
и произведения. Нуждата отъ разнигв
видове дървени материали и произведе
ния, за възстановяване на разрушенитв
области, ще бжде належаща. За да може,
обаче, да се използува този периодъ на
възстановително строителство, ние тръбва
още отъ сега да се подготвимъ за него.
Въ случаятъ се касае, да се засили про
изводството на дървени материали и ар
тикули отъ букъ, джбъ, оръхъ, брестъ,
габъръ и др., съ които ние разполагаме
съ по-големи или по-малки количества.
Независимо отъ това, редъ български дър
вени произведения биха моги да намърягь пазаръ въ Испания. Въ случая се
имагь предвидъ: шперплатътъ (при усло
вие че е .трокенгеклебтъ"), за строежитв,
мебелната и амбалажна индустрии, пар
кети и паркетини отъ джбъ или букъ,
фурнири, джги за бжчви, дървени инстру
менти и пособия отъ букъ или габъръ, ж.
п. траверси, телефонни стълбове и дървенъ материалъ на трупи или рвзанъ.
Д ъ р в е н и в ж г л и щ а . Следъ прекра
тяване на гражданската война, испанскиягь пазаръ на дървени вжглища ще
се открие наново за насъ. Но и тукъ се
налага необходимостьта отъ една нова
необходима вече за насъ, индустрия —
брикетирането на дървените вжглища.
Последното ще подобри качеството на
дървенитв вжглища, особено на твзи отъ

Естония
В н о с ъ т ъ н а к о ж и — у с л о в и я и ми
та. Вносътъ се допуска само ако КОЖИТЕ
отговарятъ на условията, предвидени въ
Закона за ограничение на епизоотиитв и
въ правилниците по приложението му.
Съ решение на Естонското правителство,
публикувано въ Естонски държавенъ
вестникъ бр. 5 отъ 13.1 т. г., еж опреде
лени следнигв специални мита за вноса
на солени кожи:
,'..,-
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;

Предвидените мита се плащатъ въ
законната италянска валута. Въ случаите,
въ които се предвиждать мита и върху;
стойностьта, и спесифично, се плащатъ и
едното и другото.
Яко тарифата не предвижда иначе;
митата се събиратъ върху брутното те
гло. Митата върху стойностьта се изчисляватъ върху цената на мъттопроизхода,.
следъ като се прабавятъ всички разноски
за транспортъ, застраховка и др. до мтзстото на обмитването.
Ако митото се събира върху нетното
тегло, обикновенитЬ еждове, които нт5матъ търговска стойность, се допущатъ.
безъ мито.
Въъху стокитьу внасяни въ Италянска
Източна Африка, се събира статистиче
ско право, въ размеръ 2 % отъ стой
ностьта.
Дадените въ настоящето описи на
стокиттз по Приложения „А" и тБ", включватъ само нашитъ по-важни износни
стоки. ОстаналитЬ артикули, поместени
въ тия приложения, не поместваме, по
неже не представлявать интересъ за на
шия износъ.

буково дърво, ще намали трошливостьта
и отчасти обема имъ, и главно—чрезъ
полученитв ценни деривати, ще намали
производителната имъ цена и ще ги на
прави по-конкурентноспособни. БрикетиранитЬ дървени вжглища биха наме
рили пазаръ и въ Португалия, за до
машни цели и за газоженни мотори. Це
ната на португалските мъстни дървени
вжглища се движи между 0,50 и 0,60
ескудосъ за кгр. — 2,50 до 3 лв.
Италия
Митническа тарифа за Италиянска Източва Африка. Въ Италянски
държавенъ вестникъ отъ 3.1. т. г. е публикуванъ декретъ-законъ, съ който се
установява митническа тарифа за Италянска Източна Африка. Съгласно поста
новленията на този декретъ-законъ, за
Италянска Източна Африка, съ изключе
ние на Италянска Сомалия, ще се прилагатъ митата, предвидени въ
Таблица „А"
Я 0

0

*SS

Р5§Н2
м. ст.
Е и m о ш ™
1 Живи животни (добитъкъ) 10% -—
2 Меса: а) прътно, охладено
или замръзено
— 50
б) солено, пушено,
или по другъ начинъ
приготвено
— 125
5 Масла млъчни
10% 10
6 Сирене
10% 15
. 14 Пшеница
— 15
16 Царевица
—
4
19а Брашно пшенично
— 30
21 Сухи зеленчуци (варива)
—
7
22 Картофи
—
3
. 28 Сушени плодове
— 100
38а Суровъ тютюнъ (за 1 кгр.) — 25
40с Растителни масла
10% —
93 Дърва за горене и дървени
вжглища
безъ мито
102 Етерични масла
10% —
Митата за внось въ Италянска
Сомалия еж поместени въ
Приложение „В":
1 Живи животни (добитъкъ) 1% —
2 Меса: солени, пушени или
приготв. по другъ начинъ 1% —
4 Масла млЬчни
2% —
5 Сирене
2% —
14 Пшеница
— 10
16 Царевица
—
3
19а Брашно пшенично
—
12
21 Сухи зеленчуци (варива)
—
7
31а Тютюнъ суровъ—за 1 кгр. —• 10

Ромъния
Ромънскиятъ стопански съветникъ за'
България е уведомилъ Министерството
на земеделието, че съ Министерски декретъ № 300126 отъ 17.XI.1938 г., публикуванъ въ Д. в. отъ 23 с. м., е постано
вено, в с е к а транзитна пратка п р е з ъ
Ромъния на в с е к а к ъ в ъ в и д ъ расте
ния, части или корени растителни,.
както и картофи, б о б ъ , грахъ, л е щ а
и всЪкакви ф у р а ж н и
семена,
да бжде придружена отъ свидетелство за
произходъ на стоката и отъ едно здравно
свидетелство, издадено отъ българска
власть, призната отъ Ромънската държава.
Встзки вагонъ, съдържащъ такива пратки,,
тръбва да бжде пломбиранъ и подлежи
на контролъ отъ органите на ромънската
служба за защита на растенията. Непломбиранит-fe пратки ще се третиратъ като
заразени или развалени.
Едновременно съ това, съ специално*
постановление еж определени пунктове
те, презъ които горнигв пратки щеследва да бждатъ отправяни въ Ромъния.
Българскитв пратки ще минаватъ самопрезъ Русе — Гюргево.
Турция
Относно дървени вжглища. Българскиятъ внось на дървени вжглища въТурция презъ 1938 год. се пресмета на*
8

Февруарий, 1939
15.089.900 кгр., за около 382.000 турски
.лири. Отъ м. юлий до края на годината,
скелите Резово, Синеморецъ и Лхтополъ,
както и Варненското крайбрежие, еж
продавали по цена 100 пари. Въ сжщото
време, Царево, Атлиманъ, Поморие, Созополъ и Ченгене скеле еж продавали
по 105 пари. Тъзи цени, въ сравнение съ
ценигв презъ 1937 г., еж по-високи.
Благодарение на застжпничеството на
(Българското консулство, освобождаване
то на пристигналите гимии е било уско
рено. Книжата, пристигащи отъ Анкара,
не чакатъ събирането на специалната ко
мисия въ вторникъ и петъкъ, а се подна•сятъ на подписъ извънъ тъзи редовни
заседания. Премахната е сжщевременно
и така наречената „експертиза", свързана
съ плащането на една такса отъ 5 до
'7,50 турски лири на гимия. Контингенти
з а вносъ се отпущатъ при пристигането
<на натоварените гимии.
Перспективите за износъ на вжглища
презъ 1939 год. се очертаватъ като бла
гоприятни. Мъхтното производство, на
истина, е засилено, но нуждите на стра
ната еж значителни. Пресмета се, че Тур
ция консумира отъ 30—35 милиона ки
лограма. При това положение, нашите
вжглища ще продължаватъ да намиратъ
добъръ пласментъ.
Унгария
Съ вербална нота отъ 7 т . м , Унгар
ската легация въ София е уведомила Ми
нистерството на външните работи и веро
изповеданията, че превозътъ на закупе
ния разплоденъ добитъкъ отъ земедел
ската изложба и панаиръ въ Буда-Пеща
(22—27 мартъ 1939 г.), предназначенъ за
износи, ще се извършва безплатно по
унгарскитЬ желъзници отъ Буда-Пеща до
унгарската граница.
•Франция
Контингенти з а в н о с ъ на българ
ски произведения. За първото триме
сечие на 1939 год. на България еж от
пуснати следнитЬ контингенти за вносъ
въ Франция: заклани птици—60 квинтала;
яйца—465 квинтала; сирене—150 квин
тала; фасулъ — 5.700 квинтала; ортзхи съ
черупки — 25 квинтала; орЪхи безъ че
рупки — 2 5 квинтала.
Чехославия
И з м е н е н и е в ъ допълнителните
такси к ъ м ъ митата. Съ наредба №
.385 отъ 31 декемврий м. г. еж проведени

' следнитЬ изменения въ допълнителните
такси къмъ митата: по м. ст. 28 — пше
ница, шпалда — 22 кч. за 100 кгр. бруто;
м. ст. 24—ржжь—24 кч. за 100 кгр. бруто;
м. ст. 25 — ечемика—-34 кч. за 100 кгр.
бруто; м. ст. 26—овесъ—26 кч.за 100 кгр.
бруто.
Горнигв такси еж влЪзли въ сила отъ
10 януарий т. г.

Държавенъ вестникъ
Бр. 14 — Указъ № 11, за удобряване
решенията на прошетарната комисия,
взети въ заседанието Н на 22 ноемврий
1938 г. Съдържа подробенъ списъкь на
лицата, които получаватъ опрощаване на
дългове къмъ държавата за данъци, так
си, глоби и пр.
Бр. 15 — З а к о н ъ з а и з м е н е н и е
лихвения процентъ на в ъ т р е ш н и т е
държавни заеми 6 % 1914 г., бУг0/<>
народенъ з а е м ъ 1921 г., б°/о 1923 год.
Лихвениятъ процентъ на купонитв на
горнитъ заеми, съ падежъ следъ 2 яну
арий 1939 г., се намалява както следва:
заема 6°/0 1914 г. — отъ 6% на 5°/0 го
дишно; 6:/2°/о народенъ заемъ 1921 г.—
отъ бУг на 5 % годишно и 6% 1923 г.—
отъ 6°/о на 5 % годишно.
Правилникъ з а приложението на
закона з а п о д о б р е н и е ц е н и т е на ви
ната о т ъ реколта 1938 година. Опредъля въ подробности процедурата, по
която Б. з. к. банка ще купува вино на
право отъ производителите лозари, отъ
производителните лозаро-винарски коо
перации, както и отъ други кооперативи,
които иматъ винарски отдъли и които
еж събрали грозде за обща преработка
и продажба отъ лозаритъ. Щ е се заку
пува и виното, добито отъ градобитното
грозде на реколта 1938 г., безъ разлика
на спиртенъ градусъ, Отъ всеки отдтзленъ производитель ще се закупи наймалко 300 литра вино. Начиная отъ 20
януарий 1939 г., произвидителитв-лозари
еж длъжни
да подадатъ писмени де
кларации, по даденъ образецъ, до мЪстното общинско управление за селата и
до Акцизното или данъчното управление
за градоветЬ, въ които да обявятъ какво
количество вино предлагатъ за прода
ване на държавата. Подробности въ Държавенъ вестникъ. (Съгласно Закона за
подобрение ценитв на вината отъ ре
колта 1938 г., Б . з. к. банка ще закупи
30,000,000 литри, а по решение на Ми
нистерския сьветъ и до 50,000,000 литри
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вино, отъ реколта 1937 и 1938 гп по цена
на едро 30 стотинки спиртния градусъ.
(Д. в. бр. 4 отъ т. г.)
Б р . 17 — Указъ № 1. Удобрява се
IV постановление на Министерския съвегъ, протоколъ № б отъ 20 януарий
1939 г., съ което се отмЬнява забра
ната ва износа на слънчогледово
семе, направена съ указъ № 161 отъ 5
августъ 1938 г.
Известие № 20 на М-то на търг.,
пром. и труда — отделение индус
трия, относно решенията на Индустри
алния съветъ, взети въ заседанието му
на 16 януарий 1939 г. Засъта:
1. Мелниците — не намира основа
ние да се измъни минималниятъ размЪръ
на мелницигв по отношение на който и
да е районъ;
2. Ярмомелките, заредени само съ
металически ярмомелни машини, безъ
камъни, които не се считатъ за инду
стриални заведения и не се засьтатъ отъ
обявената обща преситеность въ мелничарството — възприето е становището,
че не може да се допуска инсталирането
и на ярмомелни машини съ шмиргелови,
кварцови и др. каменни дискове, понеже
това ще означава превръщането имъ въ
индустриални заведения;
3. Заведения за бичене на трупи
в ъ района на иглолистните гори —
а) не намира основание да се ИЗМЕНИ
минималниятъ имъ размъръ по отноше
ние на кое и да е место въ тоя районъ;
б) ВМ-БСТО банцигъ съ вагонетка на релси
и единъ циркуляръ, минималниятъ размЪръ да се установи на «банцигъ съ ва
гонетка на релси или циркуляръ съ ва
гонетка на релси"'
ГорнитЪ решения подлежатъ на удобрение отъ г. Министра на търговията,
промишленостьта и труда, две седмици
следъ обнародването на настоящето.
Бр. 20 — З а к о н ъ за изменение и
допълнение на наредбата законъ з а
данъчните облагания на данъко
платците къмъ общините (Д. в. бр.
136 отъ 1937 п). Къмъ опростенигБ лихви
и глоби по дължими на общинигБ да
нъци до 31 цекемврий 1936 год., се прибавятъ ЛИХВИТЕ и глобите по „налози и
такси, безъ огледъ на ТБХНОТО естество".
Къмъ опростенигБ глоби, наложени по
закона за Столичната община и за град
ските и селски общини, за нарушения
извършени до 16 юний 1937 г., се прибавятъ и глобитв, наложени „по всички
други закони, глобитв по които се събирагъ въ полза на общините". Изключватъ

се само глобитв»налагани по Закона за вре*"
менната трудова повинность. Платените
до обнародването на настоящето и з м е 
нение лихви и глоби по налози и такси
не с е връщатъ.
Бр. 22 — З а к о н ъ за б ю д ж е т а на
държавата за 1939 г. Приходътъ и р а з ходътъ възлизатъ по на 7,626,280,000 лв.
Постановление на Министерскияс ъ в е т ъ № 87 отъ 23 януарий 1939 г.
На основание чл. 17 буква „б" отъ Наредбата-законъ за закупуване и йзносъ
на зърнени храни (Д. в. бр. 28 отъ Т
февруарий 1936 г.), се удобрява израбо
тената отъ Дирекционния съветъ поправка
на глава 1, ОТД-БЛЪ III, отъ наредбата „Б""
—за продажб* на хранитъ. Подробностивъ Държавенъ вестникъ.
Б р . 24. — З а к о н ъ з а и з м е н е н и е us
допълнение на закона за митниците^
Дава се право на Министра на финанСИГБ, при уважителни причини, по д ъ р 
жавни или обществени съображения и
нужди, да продължава срока по чл. 208
отъ Закона за МИТНИЦИТЕ (за новоизносъ),.
ако даданитъ продължения "се укажатъ
недостатъчни; да освобождава отъ предвиденитъ такси временно внесенитЬ и
временно изнесените стоки по чл. 208отъ Закона за МИТНИЦИТЕ; да разрешава
обмитването за безмитенъ вносъ на СТО
КИТЕ, които се внасятъ временно по чл..
208, като при това обмитване се връща
платената такса по чл. 3. Правата си по
първите два пункта Министърътъ на ф и 
нансите упражнява, следъ като вземе
предварителното съгласие на Министер
ския съветъ.
Б р . 25 — Указъ № 3, съ който сеудобрява П-то постановление на. Мини
стерския съветъ — протоколъ № 7 отъ29 януарий 1939 г., относно отменяване
забраната износа на памучното с е м е ,
направена съ указъ № 161 отъ 5 а в 
густъ 1938 г.
Бр. 26. — Р е ш е н и е относно тру
довите условия и минималните над
ници з а работниците отъ чорапнотрикотажния и плетаченъ браншъ
в ъ Сливенъ и околията. Подробностивъ Държавенъ вестникъ.
Бр. 29—Обявление № 1750 отъ 7.1L
на Българската народна банка. Централ
но управление. Спира с е вноса по р е довенъ контингентъ на всекакви
стоки, включително и на ТЕЗИ, за които
не се иска отъ Банката предварително
разрешение за поржчки, отъ държавитв::
Испания, Португалия, Янглия, Швеция,.
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Норвегия, Литва и всички други страни
•вънъ отъ Европа. Въ бждеще този вносъ
щ е се заплаща с а м о на компенса
ционни начала. Въ срокъ отъ 10 дни,
вносителите требва да деклариратъ предъ
•съответните банкови клонове и агентури
.направените досега, въ рамкитъ на ре
довния имъ контингентъ, отъ изброените
.държави и страни, поржчки на стоки,
(които не еж упоменати въ чл. б отъ об
щата наредба по вноса и износа, за кои
то не еж били длъжни да искатъ разре
шение и по които не еж получили раз
решение за вносъ. Въ декларациитв да
<е посочатъ: държавата, видътъ, количе
ството и стойностьта на стоката, като се
приложатъ и документиттз, необходими
за установяване даването на поржчката.
.Декларациитв се обгербватъ съ 5 лв.
Бр. 31 — Заповтздь № 512 отъ 4.11.
т. г. на Министерството на обществените
•сгради, пжтищата и благоустройството —
•Отделение „Автомобилни съобщения".
О п р е д е л я процедурата по отдаването
в ъ експлоатация на автомобилни
линии. Подробности въ Държавенъ ве«стникъ.
З а п о в е д ь № 1767 отъ 18 юлий 1938
irofl. на Министерството на вжтрешнигв
.работи и народното здраве. Общинскиятъ налогъ върху продажната стойность
л а годишното производство или извър
шената работа въ индусриалните за
в е д е н и я за бюджетната 1939 година с е
о п р е д е л я на 4% за всички общини на
/Царството.
Бр. 3 5 — Н а р е д б а № 1—16 на Ми
нистерството на финансигв. Всички лица,
'ЧиитЬ приходи за 1938 год. еж надхвър
лили 80.000 лв., следва да подадътъ де
кларации за облагане с ъ допълнителенъ д а н ъ к ъ върху общия д о х о д ъ
най-късно д о края на м. мартъ т. г.
.Даватъ се подробни сведения за лицата,
кои го еж длъжни да подадать такива
декларации; за приходите, които се из<«лючватъ, и за попълването на декла»рациигБ.
V д о п ъ л н е н и е на общата наредба
:ло вноса и износа. И з н о с ъ т ъ на на
м и р а щ и т е с е понастоящемъ въ стра
ната ни с в о б о д н и количества слън•чогледово семе, памучно с е м е и рас
т и т е л н и масла да с е допуска с ъ
100% компенсация з а страни с ъ сво
б о д н а з а арбитражиране валута, как
т о и з а Белгия, Холандия и Франця.
Бр. 36 — О к р ж ж н о № IV а/т 3441
-отъ 10.ХН м. г. на Централната служба

по меркитв и теглилките. Измерване
крепкостьта на спирта и спиртните раз
твори въ България се допуща само съ
Гей-Люсаковитв спиртомтзри. В с е к и ка
за нопритежатель, който изварява ра
кия на трети лица, требва да прите
жава Гей-Люсаковъ спиртомеръ, на
д л е ж н о п р о в е р е н ъ и маркиранъ
отъ службата.
Бр. 40 — Указъ № 5. Удобрява се
първото постановленае на Министерския
съветъ,съ което се отменява забрана
та на износа на царевица, направена
съ указъ № 161 отъ 5 августъ 1938 г.
З а п о в е д ь № 280 на Министерството
на търговията, промишленостьта и труда:
1. Цената на ф и е в о т о семе, тър
говска стока, х. т. 80—0 (безъ примеси),
франко вагонъ товарна гара, с е нор
мира д о 4,50 лв. кгр.
2. Всички лица, които притежаватъ на складъ повече отъ 1000 кгр.
ф и е в о семе, да го деклариратъ предъ
местнигЬ комисари по продоволствието,
въ петнадесетдневенъ срокъ отъ публи
куването на настоящата заповтздь (21.11);
3) Заповтздь № 330 отъ 1 мартъ 1935
год. на бившето Тлавно комисарство по
продоволствието, се отмтзнява.
О к р ж ж н о № И—34—2512 на Дирек
цията на търговията промишленостьта, по
поводъ решенията на Индустриалния съветъ, отъ 16 януарий 1939 год.. 1. Минималниятъ размтзръ на мелниците отъ два
двойни валца 60/25 се запазва. 2. Инста
лирането на металическа ярмомелна ма
шина съ металически дискове означава
обръщане на такава ярмомелка въ ин
дустриално заведение. 3. Минималниять
размтзръ на заведения за бичене на тру
пи, за района на широколистните гори се
измтзня както следва: банцигъ съ ваго
нетка на релси, или циркуляръ съ ваго
нетка на релси, или модеренъ метали
чески гатеръ; въ района на ИГЛОЛИСТНИТЕ
гори се запазва досегашния минималенъ
размтзръ, като за строителенъ материалъ
отъ широколистни трупи остава въ си
ла минималниять размтзръ, приетъ за
района на широколистниттз гори.

Търсене и предлагане
Zaklady P r z e m y s l o w e „Biezanow",
fabryka kalocitu r. drilfe I s-ka, w. biezanowie — Krakow skr. p. 441, фабрика за
производство на галалитъ, желае да влезе
въ връзка съ български вносители, вкл.
и представители.
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Zaklady Przem. „Biezanow" S. Я.
fabryka grozdzy i spirytusu w Krakowie
skr. p. 441 — фабрика за мая за кузунаци, желае да вл-взе въ връзка съ бъл
гарски вносители.
С . I. A n a s t a s s a k i s & Co, Athenes,
Brd. Panepistimiou 53, занимаваща се съ
представителство на чуждестранни кжщи,
вносъ и износъ, желае да влЪзе въ връз
ка съ заинтересованите български фирми.
Сжщата търговска кжща се интересува
по-специално отъ износители на царевица,
ечемикъ и овесъ. За референции посочва:
Banque d'Atenes, Ionian Bank Ltd и Amerikan Express Cy Jnc.
R. T. Turnbull & C o Ltd — 29, Min
cing Lane, London, E C . 3, telegr. Zealandia, Fen, London, желае да достави бъл
гарски бобъ. Моли сериозни и препоржчани отъ официално мъхто доставчици,
които наистина ще могатъ да дадатъ до
бри условия и стока, да се обърнатъ
къмъ нея.
Towarz istwo Starachowickich Zaklad o w Gorniczych, s p . ajtc. Warszawa, ul.
Warecka 15, желае да внася въ България
инсталации за централно отопление: чугунъ, стомана, радиатори и др.
Tamar Trading Company — Jeru
s a l e m , P. O. В. 1258,се интересува между
другото и отъ всвкакви видове ржчни
бродерии. Купува изключително въ брой.
Иска последни цени и илюстровани ка
талози.
L. A. Champon, Import and Export
agent, 234 West 15 tn St., New- York, N. Y.,
се интересува отъ български билки, под
правки, розово масло, ментово масло,
растителни масла, хранителни продукти
и др. български произведения. За рефе
ренции посочва: W. Y. Bush & Co Inc.
11 East 38th. Street, New-York, N. Y.j
lrwin-Harrisons — Whitney Inc., 91 Wall
Street, New-York, N. Y.; Вапса Commerciale Italiana Trust Co., 62 William Street,
New-York, N.Y.; French Chamber of the Uni
ted States Inc., 4 East 52 nd street, NewYork, N. Y.
I. Kaskowsky & Co—Tel-Aviv, же
лае да вл-взе въ търговски връзки съ български износители на мораво рогче.
Hugo Chiger-Marseille, B. P. Col
bert 304, желае да влезе въ търговски
връзки съ български транспортни кжщи.
Amita J. Jamamoto Shofen, G. K.—
— Toyohashi — Japan, желае да влезе

въ търговски връзки съ български вно
сители на риболожни мрежи.
Th. P. Doxas — Le Pir^e, A d m i r a l
Beatty 5, желае да влъзе въ търговски;
връзки съ български износители на зър
нени храни, варива и маслодайни семена-

Панаири и и з л о ж б и
КАЛЕНДАРЪ на ПАНАИРИТЬ
Февруарий — мартъ
Л о н д о н ъ — 20.11 — З.Ш. ГолЪмъ а н 
глийски индустриаленъ панаиръ.
Триполи—26.11—16.111. За сведенияEnte Autonomo de la Fiera di Tripoli —
Roma, via del Tritone, 87.
Лайпцигъ—5.—ЮЛИ. ПролЪтенъ па
наиръ. Сведения: Кредитна банка.
Л и о н ъ —11 — 21.111. Сведения: Foire.
de Lyon, Rue Menestrier.
Прага — 12 — 19.111. Пролетенъ па
наиръ. Сведения: Prag VII, Veletrznitrida 200
В и е н а —12 — 19.111. ПролЪтенъ па
наиръ. Сведения: Wien VII, Messepalast.
Б р ю к с е л ъ — 12 — 26.111. Сведения:
Bruxelles, Palais du Centenaire.
Базелъ—18—28.111. Сведения: Basel,
Karastrasse.
К ь о л н ъ — 1 9 —21.111. Пролътенъ па
наиръ. Сведения: Koln—Dentz, Messeplatz..
За всички горни панаири може да сеполучатъ сведения и въ Дирекцията на
Международната изложба — Варна.
Международна и з л о ж б а — Варна.
Въ началото на м. мартъ ще отпжтува
за Лайпцигския панаиръ една група и з 
ложители на Международната изложба/
— Варна, които еж били наградени въ
последната изложба — 1938 год. — съ."
парична премия за цельта.
Записването на изложителитЬ за VIII?
Международна изложба — Варна, която,
ще се състои отъ 13 августъ до 2 септемврий, е започнало презъ текущия месецъ.:
Поради ограничаване на местата, дирек-;
цията на МИВ препоржчва на всички
желаещи да взематъ участие, да се запишатъ часъ по-скоро, като съ това ще
могатъ да използуватъ и известни нама
ления и облаги.
Печатница „Войниковъ" —- Варна
Телефонъ №> 26-82 :

