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Собственикътъ или арматьорътъ 1 ) на
«динъ корабъ може, като ВСБКИ другь
.собственикъ или владътель, да го изпол
зува за цели, които не еж забранени отъ
закона. Следователно, той може да го
дава подъ наемъ на други лица, за да
си превозватъ съ него СТОКИТЕ. Като до
казателство за постигнатото съглашение
относно наемането може да служи само
писменъ документь, безъ да е нуждна
нотариална завърка на ПОДПИСИТЕ. Сви
детелски показания, за установяване ус
ловията на съглашението и въобще сжществуването на това съглашение, не се допускатъ2). Законътъ за морската търговия
прави изключение отъ това правило само
за *«$>аби, носящи до 50 тона, и които
не се отдалечаватъ отъ бръговегв на
България.
Въ закона, главата за наемане на ко
раби, се визиратъ два писмени акта:
1) договоръ, чието предназначение е да
установи постигнатото съглашение за на-:
емане кораба и 2) коносаментъ, установяващъ, че стокитъ СЖ натоварени въ
кораба за превозване.
На практика,'договоръ се съставя само
ако се наема ЦЕЛИЯ корабъ или поне
една точно ояредълена часть отъ него.
Когато, обаче, ще се превозватъ стоки
по обикновения редъ, тогава е достатъч
но да се състави само коносаментъ, който
въ Закона за морската търговия е на*) Ярмартьоръ наричаме онова физическо
или юридическо лице (безразлично дали е собственикъ или наематель на кораба), което, следъ
като е снабдило единъ корабъ съ всичко необ
ходимо, организира корабоплаване съ цель за
печалба, било за превозъ на стоки или хора,
било за риболовъ.
а
) Но решителна клетва и самопризнание сж
допустими. Обаче, при измама, свидетелски по
казания сж допустими.

реченъ „товарителенъ записъ". И коносаментътъ требва да бжде, като договора,
обезателно облеченъ въ писмена форма.
Той напълно замъхтва договора, защото
законътъ задължава въ него да се впи»
сватъ ВСИЧКИТЕ необходими клаузи за
установяване съгласието на странитв.
Плюсъ това, коносаментътъ установява
още, че съглашението за превозване на
СТОКИТЕ е започнало да се изпълнява

и

че ТБ сж натоварени вече на кораба.
Освенъ гдето установява, че стоката е
получена въ кораба, на отговорностьта
на корабоначалника 3 ) (коменданта), коно
саментътъ служи и като инструментъ на
кредита. Чрезъ него собственостьта на
означенигБ стоки може да се прехвърля
чрезъ джиро, както при записитъ на
заповъдь, макаръ стоката да е още на
пжть, а даже и преди тръгването на ко
раба.
При превоза по море коносаментътъ
е това, което е товарителницата при су
хоземния транспортъ. Разлика има въ
това, че коносаментътъ се издава отъ ко
рабоначалника (превозвача), а товарител
ницата се издава отъ товарача, като
Б.Д.Ж. му издава заверено копие.
Датата на коносамента е отъ осо
бено значение. ВСБКО невърно вписване
може да породи право на искъ на вреди
и загуби отъ страна на ощетения. Даже,
при умишлено вмъкване на невърна
дата, виновниятъ може да бжде углавно
преследванъ. Законътъ изисква, щото ко
носаментътъ да се издава въ 4 екземпляра,
но издаването му въ по-малко броя не го
s
) Корабоначалникъ (комендантъ) е лицето,
което е натоварено отъ арматьора на единъ
търговски корабъ съ управлението и воденето
на кораба. Обема на властьта му е много по-'
широка отъ тази на прокуриста.
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прави нищоженъ. Достатъчни еж само
2 броя — единъ за товарача и другъ за
корабоначалника. Екземплярътъ, който ос
тава у корабоначалника, тр-вбва да е
подписанъ отъ товарача и обратното.
Допустимо е да се изпраща на приемача
на стоката допълнително втори екземпляръ, поради страхъ отъ изгубване на
първия брой.
Коносаментътъ требва да бжде издаденъ
и предаденъ на съответните лица найкъсно 24 часа следъ натоварването. На
практика, обаче, се случва, щото да бжде
издаванъ преди пълното натоварване на
стоката; това е въпросъ на доверие и
на рискъ.

кото е отбел-взано въ този коносаментъ.
Но когато спорътъ е между товарача
(износителя) и корабоначалника, тогава
законътъ допуска да бжде атакувано съ
държанието на коносамента, безъ да еж
допустими свидетелски показания; напримЪръ, износительть твърди, че това
реното количество тиквено семе било 50
торби, а корабоначалникътъ вписалъ са
мо 40 торби, безъ това да бжде навреме
забелязано. Впоследствие, износительть
може да обори това нев-врно вписване,
като предложи на корабоначалникътъ
решителна клетва, или като се възпол
зува отъ негово самопризнание.
Сжщо така, третитв заинтересовани
лица, напримъръ застрахователигв, мо
гатъ да установяватъ, че посочената въ
коносамента стока не е сжщата, която е
натоварена, или, че въобще е нъмало
даденъ товаръ отъ търговеца, който е
сключилъ застраховката.

Ползата отъ коносамента и отъ не
говата сложна юридическа сжщность е
твърде голема. Въ случай на споръ, той
служи за доказателство, че именно посо
чената въ него стока е била натоварена.
Благодарение на неговата правна сжщ
ность, товарачътъ се сдобива съ парични
сръдства чрезъ депозирването му въ нъкоя банка, а за презморската търговия
еж. необходими доста ГОЛЕМИ капитали.
ВСЕКИ, на когото е джиросанъ единъ коносаментъ, съ самия този фактъ, става
законенъ владътель на визираната въ
него стока и разполага съ нея както намъри за добре.

ИНФОРМАЦИОНЕНЪ ОТДЪЛЪ
Ме>стни с ъ о б щ е н и я
Въведената регламантация въ и з 
носа на вина у насъ. Въ връзка съ ско
ро открититъ възможности за износъ на.
наши вина, г. Минисгьрътъ на търговията,.
промишленостьта и труда, въ желанието
си да затвърди ТЕЗИ първи опити въ.
една постоянна възможность, издаде по
следователно две запов-вди — № 104 и
155, съ които постави редица условия,.
на които тръгва да отговарятъ вината,
предназначени за износъ. Съ едно последующе окржжно, основано на горната
запов-вдь на г. Министра, Експортниятъ
институтъ, отъ своя страна, даде подроб
ни указания относно типоветъ- български
вина, предназначени за износъ въ Гер
мания, относно приемането, изпращането
и окончателното имъ приемане въ Гер
мания, както и за документитв, които
тръбва да съпровождатъ ОТДЕЛНИТЕ пратки.
Предаидъ на ГОЛЕМИЯ интересъ, който
представляватъ ТЕЗИ разпоредби, по-долу

Освенъ дето коносаментътъ служи за
доказателство, че натоварването е дей
ствително направено, той установява още
и условията на превоза. Съставениятъ коносаментъ, въ предписаната отъ закона
форма, съставлява доказателство за ВСИЧ
КИТЕ заинтересувани въ товара лица,
както и между ТБХЪ И застрахователитв.
По отношение на последните, това е отъ
важно значение. Напримъръ, при морско
нещастие, за да се получи осигурената
сума, тръбва, преди всичко, да се уста
нови, че именно застрахованата стока е
погинала или е аварирана и че действи
телно казаната стока се е намирала
върху кораба по време на катастрофата,
а не Н-БКОЯ друга стока. За доказване натуй н-вщо е достатъчно съдържанието на
редовно съставенъ конасаментк.

помъттваме текстуално НЕКОИ отъ ТБХЪ;

Странитъ по коносамента (товарачъ
и корабоначалникъ) не могатъ да доказватъ срещу третитт лица (застрахователи и др.), че съдържанието на коноса
мента не било верно; напримъръ* единъ
товарачъ не би могьлъ да доказва срещу
застраховвтеля, че упоменатата въ коно
самента и застрахована стока била фак
тически въ по-голъмо количество, откол

ЗЯПОВЪДЬ
№ 104
За да се осигури единъ целесъобразенъ износъ на български вина за ч у ж 
бина, на основание чл. 1, ал. 4. отъ На
редбата-законъ за организиране и кон—
тролъ на износа,
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ЗАПОВЪДВАМЪ:
Да се въведе задължителенъ квнтролъ
върху износа на вина отъ България, при
спазване на следните условия:
1) Износътъ да се извършва само отъ
лица, притежаващи разрешителни отъ
Експортния институтъ, съгласно чл. 3 отъ
закона за организиране и контролъ на
износа.
2) За износъ да се допускатъ само
вина, които по външенъ видъ, цветъ,
вкусъ, химически съставъ, опаковка и
означение, отговарягь на изискванията и
контролните норми за вносъ въ съот
ветните чужди пазари.
За отделните пазари ще се издаде
заповедь, определяща въ подробности
качествените норми, опаковката и озна
чението.
3) Контролътъ на предназначените за
износъ вина да се извършва отъ орга• ните, натоварени за цельта съ отделна
заповедь.
4) Контролътъ на предназначеното за
износъ вино да се извършва по искане
на износителя, до 7 дни преди товаре
ното на стоката, както и презъ време на
товареното, като се преглежда целото
представено отъ износителя за прегледъ
количество. За резултата отъ този прег
ледъ, контролниятъ органъ попълва спе
циално сведение, единъ брой отъ което
се изпраща въ Експортния институтъ и
единъ брой запазва при себе си. За одо
бреното за износъ вино той издава удо
стоверение, което се изисква съгласно
чл. 2 отъ Закона за организиране и кон
тролъ на износа. Това удостоверение
има валидность до 10 дни отъ датата на
издаването му. Върху одобрените за из
носъ бурета или цистерни, контролниятъ
органъ поставя съответенъ знакъ.
5) Всички спорове, относно това, до
колко дадена партида или часть отъ пар
тида отговаря на условията за износа,
както и всички решения на органите,
натоварени съ провеждане на контрола,
подлежатъ на обжалване въ 3-дневенъ
срокъ предъ Върховната контролна ко
мисия, която има следния съставъ: председатель — представитель на Експортния
институтъ, и членове: представитель на
М-зото на земеделието и представитель
на Сдружението на износителите на вина
и спиртни питиета въ' България. Върхов
ната контролна комисия има право:
а) да преглежда по искане на изно
сителите, за тЬхна сметка, намерените
вече отъ контролните органи като не
годни за износъ цели партиди или часть

отъ партиди съ вина, като: или потвърж
дава решението на органите и отказва
издаването на удостоверението, предви
дено въ чл. 2 отъ Закона за контролъ
на износа, или издава такова удостове
рение вместо ТБХЪ;

6) да разглежда подадените въ 3дневния срокъ жалби противъ решенията
на контролните органи, да взема окон
чателни становища по гЬхъ, които ста
новища не подлежатъ на обжалване;
в) да преглежда, когато и кждето на
мери за добре, натоварените вече и на
миращи се на пжть пратки или стоки,
готови за товарене въ складовете на из
носителите или на производителите на
вина.

З а б е л е ж к а : Върховната контролна ко
мисия, съ одобрение на г. Министра на търго
вията, промишленостьта и труда, може да деле
гира правата си на специално назначени районни
контролни комисии, съ съставъ: председатель —
представитель на Експортния институтъ и членове
—по единъ представитель на Министерството на
земеделието и на Сдужението на търговцитъ-износители на вина и спиртни питиета въ България.
Тъзи комисии, въ опредъленигв имъ райони,
иматъ всички права и задължения на върхов
ната контролна комисия.

Върховната контролна комисия и район
ните контролни комисии се назначаватъ
съ заповедь отъ г. Министра на търго
вията, промишленостьта и труда.
7) Лица, които тоаарятъ вина за из
носъ, неотговарящи на изискванията на
настоящата заповедь, или нарушатъ сжщата, както и издадените къмъ нея на
редби, заповеди и окржжни, се наказватъ съгласно чл. 7 отъ Закона за орга
низиране и контролъ на износа, съ гло
ба отъ 500 до 5000 лева, съ постановление
на г. Министра на търговията, промиш
леностьта и труда, което е окончателно
и не подлежи на обжалване.
Който не се съобразява съ цените и
начина на снабдяване чуждите пазари,
определени съгласно чл. 5 отъ Закона
за организиране и контролъ на износа,
се наказва съ глоба до 30.000 лева.
8) Нарушенията се констатираатъ съ
актозе, съставени отъ органите на Ек
спортния институтъ, натоварени съ про
веждане на контрола при износа на вина,
въ присжтствието най-малко на единъ
свидетель.
9) Лица, които противодействузатъ на
органите, натоварени да контролиратъ
износа на вина, се наказватъ съгласно
глава V отъ Наказателния законъ.
10) Изпълнението на настоящата за
поведь възлагамъ на органите на Ек
спортния инситутъ.
39
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Заповъдвамъ на Екпортния институтъ,
да изготви и ми представи въ 3-месеченъ
срокъ правилникъ за организиране и
контролъ на износа на вина и спиртни
напитки.
София, 4 мартъ 1939 година.
Министъръ: (п) Ил. Кожухаровъ
Верно,
Н-къ на канцеларията: (п) И. Димитровъ

1. Описание на установените типове
български вина за износъ въ Германия:
а) МаврудЪ — най-тъмните червени
вина за смесване (купажъ) Указание на
този типъ еж нашите маврудови вина;
б) Типъ Бордо — вината, получени
отъ смесване на маврудъ и памидъ, при
съотношение 2 5 % : 75%, съ единъ толерансъ отъ около 5%, съ огледъ да се
постигне характерния цветъ на винотобордо. Така напримеръ, при единъ ясно
червенъ памидъ, пропорцията на мавру
да може да стигне до 30% и обратно—
при тъменъ памидъ, пропорцията на мав*
руда може да се намали до 20%. Гер
манските специалисти по приемането, по
Ваше искане, ще посочатъ нагледно точ
ния цветъ на казаното вино.
в) Памидъ — указателенъ типъ еж
червените пазарджишки памидови вина.
(По изключение, разрешава се на светло
червените памидови вина да се прибавя
до 3 % маврудъ, за усилване на цвета);
г) Бели вина — всички мискетови, дамятови, памидови и др. бели вина, съ зе*
леникавъ цветъ и повече общи киселини.
2. Предварително приемане на ви
ната:
Износителите, които иматъ уговорена
сделка съ германския вноситель Рудолфъ
Чермакъ & Co, уведомяватъ Експортния
институтъ и съответния районенъ инспекторъ, кжде иматъ готови партиди, отъ
кой типъ вино, количества и товарна
гара. Германскиятъ специалистъ, придруженъ отъ органъ на Експортния институтъ,
преглежда и описва вината, определя
типа и количеството, което приема, из
важда средна проба, прибавя необходи
мите консервиращи материали и запе
чатва одобрените еждове. Отъ средната
проба се изпращатъ 2 мостри на фир
мата Чермакъ & Co, съгласно нарежда-:
нето на специалисти. Две шишета отъ
по 1 литъръ отъ средната пробз се задържатъ на разположение на органа на
Експортния унститутъ.
Всички шишета, съдържащи вино отъ
средната проба, се етикетиратъ съ озна
чение на формата, типа, количеството, про
изхода и съ указание, че виното е удобрено и запечатано. На л%вата страна на
етикета се подписва германскиятъ специа
листъ, а на десната сграна—органътъ на
Експортния институтъ. Мострите, предна
значени за изпращане въ Германия, се
подпечатватъ отъ германския специалистъ
и се предаватъ на фирмата-износителка,
за изпращане съ аеропланъ въ Пасау,.
следъ съответното опаковане, съ огледъ.

ЗЯПОВЪДЬ
№ 155
Въ допълнение на т. 2 отъ запов-Ьдь
№ 104 отъ 4 мартъ 1938 г.,
ОПРЕДЪЛЯМЪ
предназначените за износъ въ Германия
вина да отговарятъ на следните качестве
ни изисквания:
1. вината да бждатъ напълно нату
рални и годни за потребление, съгласно
предписанията на Закона за вината, спирт
ните напитки и оцета отъ 22 юний 1932
г., и Правилника за приложението на
сжщия законъ;
2. не се допускатъ до износъ ви
ната отъ директни сортове, а сжщо така
и вината, съдържащи прибавки отъ захарь, стафиди, винена киселина, лимо
нена киселина, сулфити — съ изключение
на калиевъ пиросулфитъ (калиевъ метабисулфитъ);
3. да притежаватъ присжщитЬ на типа
имъ цветъ, вкусъ и ароматъ;
4. да сьдържатъ:
а) не по-малко отъ 10 градуса алкохолъ (10 обемни процента);
б) летливи киселини — не повече отъ
1,2 гр. на литъръ за белите и 1,6 гр. на
литъръ за червените вина;
в) вината за смесване (купажъ) требва
да сьдържатъ и най малко 28 гр. на ли
търъ беззахаренъ екстрактъ;
5. предназначените за износъ вина
да се товарятъ въ бъчви и вагони-цистерни, почистени и надлежно пригодени
за цепьта.
София, 1 априлъ 1939 година.
Министъръ: (п) Ил. Кожухаровъ
Верно,
Н-къ на канцеларията: (п) Ив. Димитровъ
ОКРЪЖНО № 248
на Експортния институтъ
Въ връзка съ приложението на запо
веди № 104 отъ 4 мартъ и 155 отъ 1
априлъ 1939 год., нарежда Ви се да
имате предвидъ следното, при извършва
нето контрола на изнасяните вина:
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да пристигнатъ здрави на местоназначе
нието. Отъ останалите две проби, ед
ната се подпечатва отъ германския специалистъ и се изпраща въ Експортния
институтъ, за доказателство въ случай на
споръ, другата проба се предава на кон
тролния органъ на съответната държавна
лаборатория за анализа, за да се уста
нови състава на виното, съгласно т. 4 отъ
заповъдь № 155. Таксите за анализа се
заплащатъ непосредствено отъ фирмата
износителка. Следъ анализата, която тръбва да бжде извършена въ срокъ отъ 1
день (за маврудитъ 2 дни, понеже се
търси и съдържанието на сухия екстрактъ),
контролните органидопълватъ анализното
удостоверение, попълватъ сведения за
прегледаната пратка за износъ и, при
случай, издававатъ удостоверението за
годность, съгласно чл. 2 отъ Закона за
организиране и контролъ на износа и т. 4
отъ заповедь № 104. При попълване на
сведението и издаването на удостовере
нието за годность, контролните органи
спазватъ най-точно предписанията на за
поведь № 155.
Следъ одобрението на дадена партида,
германскиятъ специалистъ и пълномощникътъ на фирмата Чермакъ & Co издвватъ на износителя документъ, че парти
дата е предварително одобрена.

които се съхранаватъ въ бадеми и въ
временни експортни помещения.

4. Документи:
Заедно съ фактурата за експедираните
количества, износителите изпращатъ на
фирмата Чермакъ & Co., Пасау, за всека
отделна пратка, удостоверение за произходъ на немски езикъ, издадено отъ
съответната търговско-индустриална ка
мара, както и анализно свидетелство, из
дадено по спецмаленъ образецъ.

5. Окончателно приемане въ Германия:
Следъ пристигане на пратките въ
Германия, вносительтъ ще вземе проби
отъ отделните сждове, съгласно предпи
санията за анализа на германските закони,
която анализа ще се извърши отъ опре
делените за цельта държавни лабора
тории. Възъ основа на тази анализа ще
става окончателното приемане и изпла
щане на доставката.
За всички останали подробности при
изпълнение на контрола на изнасяните
вина, допитвайте се незабавно до Инсти
тута, като имате за ржководно начало
въ работата си експедитивностьта и прецизностьта. Внушавайте непрестанно на
износителите, на техните представители
и на производителите, че те требва да
бждатъ напълно добросъвестни, за да се
завърши успешно започнатия пръвъ масовъ износъ на вино отъ България и съ
това да се затвърди доброто име на бъл
гарския продуктъ на чуждите пазари.

3. Изпращане на вината, прадназначени за износъ:

Германскиятъ вносителъ Чермакъ &
Co,
следъ получаване изпратените му
мостри отъ средната проба и одобряване
на партидата, нарежда да се открие
акредитивъ
на
фирмата-износителка,
изпраща транспортните сждове и дава
нареждане и диспозиция до износителя
за товарене и изпращане.
При товаренето, контролните органи
преглеждатъ най-внимателно годностьта
на сждовете, съ които ще се превозва
виното, и следятъ преливането
отъ
запечатаните сждове въ транспортните
такива. Да се обясни на фирмите, че те
иматъ всичкия интересъ да извозятъ пар
тидите вино въ това състояние, въ което
еж приготвени и запечатани. Всека промъна въ това отношение, даже и добро
желателно мотивирана, носи големи рис
кове за износителя.
Товаренето на вината ще се извърши
въ следния редъ:
На първо време ще се изпраща помидъ и бордо, а следъ това белите вина
и мавруда, съ огледъ да се изпревари
затоплянето на времето. Сжщо така, ще
се дава предпочитание на партидите,

за Директоръ: не се чете.
Къмъ окржжно № 248 о т ъ 11 т. м.
Съ писмо № 7771 отъ 12 т. м., Главната
дирекция на народното здраве съобщава,
.че следните химически лаборатории могатъ да извършватъ анализата на виното,
предназначено за износъ:
1. Химическо отделение при Инсти
тута зе народно здраве, ул. Регентска №
26 — София;
2. Областна химич. лабор. въ гр. Вратца
3.
п
» Плевенъ
я
п
4.
.
Варна
5.

.

.

.

Бургасъ

б
.
,
„ Стзра-Загора
7. Държавно химическо отделение при
хигиенната лаборатория въ гр. Видинъ.
8. Държавно химическо отделение при
хигиенната лаборатория въ гр. В. Търново.
Освенъ това, подведомствени на Глав
ната дирекция на Народното здраве еж
и следните общински химически лабора
тории :
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1. Общинска химич. лабор. въ гр. София
2.
.
Русе
3.
„
,
.
„ Пловдивъ
4.
.
„
,
„ Варна,
5.
„
Бургасъ
Освенъ това, анализата на виното
може да се извършва още и отъ Цен
тралния земеделски изпитателенъ институтъ въ София, както и отъ Винарската
опитна станция въ Пловенъ.
за Директоръ: не се чете.
* * *

Бюро на кралската унгарска служба
за външна търговия въ София. Съглас
но едно съобщение на Министерството
на търговията, промишленостьта и труда,
Унгарското правителство е решило да
открие въ София бюро на една делегация
отъ Кралската унгарска служба за външ
на търговия. За директоръ на тая служба
е билъ назначенъ М. vitez Tibor InczedyGombos.
Предупреждение на Министерството
на търговията, промишленостьта и
труда. Министерството на търговията,
промишленостьта и труда предупреждава,
че не взема абсолютно никакво участие
въ издаването на „Библиотека — вести
на Министерството на търговията, про
мишленостьта и труда".
Понеже издателството на списанието
е злоупотребило, като издава списанието
съ името на Министерството и като съ
бира суми за него, то е поискало отъ
Дирекцията на полицията да се спре из
дадения вече брой на списанието и да
се запрети по-нататъшното му издаване.
Министерството кани всички търгов
ски и други фирми да иматъ горното
предвидъ и ако получатъ списанието, да
го връщать направо на издателството
му— „Л. Генчевъ—бул. Мария Луиза 2",'
както и да не плащатъ абонамента му.
Определяне на районите на район
ните инспектори и помощникъ инспек
тори при Експортния институтъ. Съ
запов-вдь № 177 отъ 14 априлъ т. г., *г.
Министьрътъ на търговията, промишле
ностьта и труда е разпред-Ьлилъ райони
т е на действие между районните инспек
тори и помощникъ инспектори на Ек
спортния ннститутъ. Районътъ на Варнен
ската търговско-индустриална камара е
разпред-вленъ както следва: а) ц-влата Шу
менска административна область, вклю
чително товарнитЬ гари Стражица и Кесарево отъ Плевенската административна
область — подъ инспектората на Район
ния инспекторъ въ Варна, съ седалище
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въ гр. Варна; б) района на Горно-Ореховската административна околия —подъ
инспектората на помощникъ районния
инспекторъ въ гр. Горна-Ореховица, съ
седалище въ гр. Горна-Ореховица.

Външни пазари
Германия
Нови понятия и определения въ
новия германски митнически законъ.
Споредъ единъ рапортъ на Българското
царско генерално консулство въ Хамбургъ, измененията, внесени въ новия
германски законъ за митниците, се дължатъ на новите методи, проведени въ
стопанството на третия Райхъ, на тери
ториалните промени следъ присъединя
ването на Явстрия и Судетските области,
както и на големия напредъкъ на съоб
щителните и превозни средства. Този
законъ ще се прилага въ целата г е р - '
манска територия, съ изключение на про
тектората Бохемия—Моравия.
Въ общите постановления е прове
дено понятието „митническа подведомственость". Всички чуждестранни стоки,
които преминаватъ границата, еж подъ
зависимостьта на митницата, подлежатъ
на митнически ограничения и се наричатъ
митнически блага. Митническата подведомственость се прекратява съ премина
ването на тези блага въ свободния стокообменъ, съ преизнасянето имъ, или съ
унищожаването имъ подъ надзора на
митническите власти.
Определя се точно понятието условна
и безусловна отговорность предъ митни
ческите власти. Определя се точно и
личната отговорность предъ митниците.
Докато споредъ стария законъ отговорно
лице се считаше онова, въ чието съхра
нение се е намирала стоката при пораж
дането на митническата отговорность,
респ. на митнишкото задължение, споредъ
новия законъ тази отговорность се носи
отъ лицето, което поиска обмитването
на стоката или пъкъ неправомерно раз
полага съ митнически блага, или пъкъ
придобие блага, чиято зависимость отъ
митниците е известна.
Предвидени еж и редица промени въ
процедурата по обмитването: премахва
се общата декларация за неколко вида
стоки: ограничава се отгозорностьта на
транспортьора; декларатора се задължа
ва да спомене името на изпращача,
както и да посочи точно вида, качеството
и състоянието на стоката; разрешава се
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стоката да бжде предварително прегле
дана за цельта, и да се взематъ проби.
Въвеждатъ се два вида процедури:
окончателна и временна. При окончател
ната процедура стоката се обмитва при
преминаването на границата. При вре
менната процедура се цели да се улесни
внасянето на необмитени стоки, разпо
лагането съ тъхъ въ известни рамки,
връщането имъ презъ сжщата или друга
митница; въ случая, вносительтъ се държи
отговоренъ въ размъръ на най-високото
мито. Сжщата процедура има за цель и
да улесни съхраняването подъ митни
чески надзоръ на стоки, за лзгеруване,
облагородяване или преработване въ
обществени митнически складове или
частни такива, поставени подъ митни
чески надзоръ. Тъзи стоки се деклариратъ
предварително като подлежащи на обмитване и за тъхъ се води специална смътка
въ съответната митница. Записванията
по тъзи сметки за новопристигнали стоки,
за влъзли въ свободния стокообм-Ьнъ, за
преизнесени количества или за унищо
жени подъ митнически надзоръ, се извършватъ чрезъ специални декларации.
Предвидена е и така наречената „по
мощна митническа процедура", чрезъ
която се регулира обикновения междудържавенъ
транзитенъ
стокообмънъ
презъ територията на Германия, както
и обмитването на свободни блага, пред
назначени за износъ.
Отъ досегашните митнически закони
оставатъ въ сила митническата тарифа,
показательтъ на стоките къмъ тарифата,
износниягъ митнически списькъ, тари
фата за тарата, списъкътъ къмъ наред
бата за митническата компетенция и
правилникътъ къмъ митническата тарифа.

се приготовлйватъ подобно на кадаифа,
спедъ 27. Н. 1939 год. се облагатъ по ст.
131, т. е. сжщо както и финнитъ хлебни
произведения—финни лекарски издълия,
бисквити, сжщо и съ прибавка на какао,
плодове или захарь, по 15°/0 отъ стойностьта.
Т у р ция
Изоставя се практиката на обезпе
чаване представянето на оригиналната
фактура. Министерството на МИТНИЦИТЕ
и монополитЬ въ Турция, съ окржжно
№ 8507/2474 отъ 28. II. 1939 г. (Турски
държавенъ вестникъ № 4145 отъ 13. 111.
с г.), е предписало да се изостави въ
бждеще практиката на обезпечаване
представянето на оригиналната фактура
за стоки, непридружени въобще съ ори
гинални фактури, или придружени съ
незав^рена фактура, като всички стоки
на вносители, които не еж се съобразили
съ това изискване, се отварятъ и подлагатъ на прегледъ.
Франция
Отпуснати контингенти за второто
тримесечие, за вносъ на български
стоки. Царската легация въ Парижъ е
уведомила, че френското правителство е
отпуснало следнигв контингенти за вносъ
на български стоки презъ второто три
месечие на текущата година: заклани
птица—45 квинтала; яйца въ черупки —
360 квинтала; сирене — 150 квинтала;
фасулъ — 1200 квинтала; лукъ — 600
квинтала.

Д ъ р ж а в е н ъ вестникъ
Бр. 88 — Заповъдь № 2190 на Санитарно-ветеринарното отделение. Изм-Ьня се п. 3, забележка I, на заповъдь №
6038 отъ 11 октомврий 1937 г., въ смисълъ, че клането на агнетата се допу
ска минимално до 5 кгр. въ заклано и
изчистено състояние.
Бр. 91 — Окржжно № 7806 на М-вото
на земеделието и държавнитъ имоти.
Съгласно чл. чл. 20 и 34 отъ правилника
за контролата и изследванията на мате
риалите, препаратите и пр. и чл. 94 отъ
закона за подобрение земеделското про
изводство и опазване полскитъ имоти»
разрешава се вноса безъ мито на спе
циалитета „Радицинъ", изпитанъ отъ
Земедълския изпитателенъ институтъ въ
София. Въпросниятъ специалитетъ се упо
требява за заразяване семето на соята

Протекторатътъ Бохемия и Моравско.
Митото на свинска и глина мась.
Съ правителствена разпоредба отъ 27.111.
т. г., въ протектората на Бохемия и Мо
равско еж установени следнигв мита,
валидни отъ 1. IV. 1939 год. до 31. III.
1940 година:
митн. ст. 98 — мась свинска и гжша:
сурова — 90 крони за 100 кгр.
топена — 120 крони за 1С0 кгр.
Египетъ
Митото за тестени произведения
о т ъ житно брашно. Съгласно съобщение
отъ Българската Царска Легация въ
Кайро, внасянитв въ Египетъ гъстени
произведения отъ житно брашно, които
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при посЬвъ, съ цель за увеличение на
добива.
• Бр. 93 — Законъ за допълнение на
чл. 36 отъ наредбата законъ за да
нъка върху приходите. Нарежда съби
рането на данъка върху изнасяното
вино, въ рвзм-връ на 10 лева на тонъ.
Данъкътъ ще се събира въ митницата,
при износа.
Бр. 94 — Законъ за продължаване
действието на наредбата законъ за
уреждане производството и продаж
бата на розово масло (Д. в. бр. 86 отъ
20. IV. 1937 г. и бр. 93 отъ 4 май 1937 г.)
за още една година.
Законъ за снабдяване земеделското
ни стопанство съ дребенъ земеделски
инвентарь. Доставката на този инвентарь
се възлага на Б. з. к. банка. Подробности
въ Държавенъ вестникъ.
Бр. 95 — Законъ за изменение и до
пълнение на наредбата законъ за об
лекчение на длъжниците и заздравя
ване на кредита.
Бр. 96 — Законъ за увеличение про
изводството на фуража, лена, ръжьта
и картофите.
Бр. 97 — Заповедь № 34 на дирек-"
цията на водните съобщения. Определя'
ценигв, по които ще се заплаща рабо
тата, въ връзка съ товаренето, разтовар
ването, претоварването, превозването и
манипулирането на стоките, на и отъ
корабите, въ пристанищата Варна, Бургасъ, Русе, Ломъ, Видинъ, Орехово, Сомовитъ и Свищовъ.
Заповедь № 32. Въ класъ 8 на таб
лицата за размера на товарната такса
за износните стоки (Д. в. бр. 110 отъ 7.
VI. 1937 г.) Се вписва и „чистъ спиртъ".
Заповедь № 36. Определя размерите
на таксите, за извършената отъ при
станищните управления работа, въ връз
ка съ товарене, разтоварване, преноси,
превози и манипулиране на стокит-fe въ
районите на пристанищата. Тъзи размери
влизатъ въ сила отъ 3 юний т. г. Дото
гава оставатъ въ сила утвърдените та-;
рифи за преносните служби.
Бр. 98 — Правилникъ за прилагане
закона за насърдчение строежа на
селско-стопанските сгради въ България.
Бр. 101 — Законъ за допълнение на
чл. 313 отъ закона за държавните при
вилегии, акцизите и патентите. при
бавя се нова алинея, споредъ която, ли
цата, които еж признати отъ Експортния

институтъ за износители на вина и др.
спиртни питиета, се освобождаватъ отъ
патентъ за правотъргуване съ спиртни
питиета на едро, за купуването имъ и
за изнасянето имъ въ чужбина. По-голе
ми подробности въ държавенъ вестникъ.
Решение по продължаване сроко
вете по нъкои временно вносни и из
носни декларации.
Правилникъ за приложението на за
кона за снабдяване земеделското сто
панство съ дребенъ земедълски инвентаръ.
Бр. 102 — Наредба № 42 на Дирек
цията на труда, относно пекарницитъ,
произвеждащи хлебъ (специално по
спазването на неделната почивка и усло
вията за допускане на изключения).
Бр. 103 — Окржжно № Н-38-8570, от
носно приложението на чл. 55 ал. II
отъ закона за индустрията. Предвиде
ната протекция отъ 20"/0, при сравнение
на ценит-Ь на чуждестранните сътия на
мастните произведения, ще се прибавя
напълно само доколкото действителното
мито е по-големо. Въ противенъ случай,
ще се прибавя само действителното мито.
Бр. 105 — Решение, .относно отно
шенията между работодателите (инду
стриалци кожари, притежатели на заве
дения, въ които се обработватъ кожи
и се произвеждатъ всички видове ли
цеви и космати кожи) и работниците
кажари, работящи въ сжщите заведения
въ Царството. Подробности въ държ.
вестникъ.
Окржжно № Н-8884 на Дирекцията
на търговията и промишленостьта. Точ
ка 2 на окржжно № Н-2021'9 огъ 27. X.
1938 г. (д. в. бр. 246 отъ 1938 г.) полу
чава следната редакция: „По забележката
* къмъ статия 343 ще се обмитватъ чисто
вълнени прежди и такива; --•които съг
ласно общите положения въ тарифата
за вносни стоки се третйратъ като въл
нени."
Правилникъ за изразходване су
мите на специалния фондъ „професио
нални организации."
Решение относно трудовите усло
вия и минималните заплати на служи
телите въ кооперативните предприятия
въ целата страна.
Бр. 100 — Законъ за изменение наредбата-законъ за Б. 3. и К. Б. (д. в.
163/18. X. 1934 г.)
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