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ИКОНОМИЧЕСКИ
S ИЗВЕСТИЯ ™
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ НЯ ВЯРН. ТЪРГ.-ИНД. КЯМЯРЯ
"Ив.

Гжбенски

Бележки по вжтрешното ни търговско политика.
2. Тържища и изложби.
Макаръ и въ последно време тържищата — седмични
пазари, панаири и сборове — да еж позагубили значителна
степень значението, което еж имали за търговията въ подалечното минало, все пакъ за България тЬзи тържища еж отъ
значение и продължаватъ да бждагь отъ голема важность
за търгуването въ страната.
Наистина, има доста поддържници на гледището, че па
зарите и панаирите еж си изживели времето и че требва да
останагь да сжществуватъ (особенно седмичнигЬ пазари)
главно за търговия съ добитъкъ и селско-стопански произ
ведения.
Това желание за ограничаване търгуването по тържи
щата, обаче, не е въ хармония съ нуждигв на жавота и съ
фактическото положение. Ето защо, то може да бжде имано
предвидъ само като известенъ корективъ при разрешаването
на нови тържища.
Макаръ и законодательтъ да е проявявалъ интересъ
къмъ тържищата, тъй като още на 5 декемврий 1880 год. е
билъ създаденъ законъ за тържищата, който е замененъ
после съ законъ за тържищата отъ 15.11.1883 год. — въ гвзи
два закона материята по тържищата — пазари, събори и па
наири — е била уредена съвсемъ недостатъчно, та е треб
вало съ специални окржжни на Министерството на търго
вията да се допълватъ разпоредбите на закона.
Може да се счита, че едва съ Наредбата-законъ за тър
жищата и изложбите отъ 28.IX. 1935 год. (Д. В. брой 219) се
установи една подходяща регламентация на тържищата въ
страната.
Яко проследимъ отношението на държавата къмъ тър
жищата следъ войната, ще можемъ да констатираме не»
колко периода:
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Отъ края на войната до къмъ 1923/24 год., презъ който
периодъ становището на тогавашното правителство е било,
че всвко село, градъ, махла или колиба може да открива
колкото си иска тържища, за да може по този начинъ тьрговецътъ да отиде при населението, а не населението да
търси търговеца. Въ този периодъ се откриха извънредно
големъ брой тържища по селата, които нито имаха некакво
стопанско оправдание, нито беха уредени както требва.
Презъ втория периодъ отъ 1924 год. до влизането въ
сила на Наредбата-законъ за тържищата и изложбите (1935)
се започва едно по-критично отнасяне къмъ сжществуващитв
въ страната тържища, като — по искане на санитарно-ветеринарнитЬ власти — се закриха големъ брой тържища за
добитъкъ, които не даваха даже и най-елементарните условия
за правилна търговия съ добитъкъ и спазване на санитарноветеринарнигв изисквания.
Въ третия периодъ, отъ 28 септемврий 1935 г. до сега,
отношението къмъ тържищата не е вече само съ огледъ на
това, доколко самит^ тържища отговарятъ на известни
хигиенични или санитарно-ветеринарни правила — а центърътъ на тяжестьта се премести къмъ стопанското оправдание
на отделнитв тържища. Това се подчертава особенно ясно
отъ чл. чл. 4, 5, 9 и 12 отъ Наредбата-законъ за тържищата
и изложбите.
Благодарение на разпоредбите на чл. чл. 9 и 12 отъ
закона, съгласно които всички заварени отъ закона тържища
требваше да бждать узаконени наново съ огледъ главно на
стопанското имъ значение — се направи една преоценка на
сжществуващитв въ страната тържища, като броятъ имъ се
значително ограничи.
"
.
Така до 28 септемврий 1935 г. еж ставали въ страната
седмични пазари въ 249 населени места, отъ които 44 само
за добитъкъ, 59 на селско-стопански произведения и всекакви
стоки и 146 за добитъкъ и вевкакви стоки. Къмъ сжщата
дата еж ставали панаири въ 339 населени мъттз, отъ които
само за добитъкъ 8, само за други стоки 4, за селско-сто
пански произведения и всекакви стоки 84, за едъръ и дребенъ добитъкъ и всекакви стоки 243. Следъ ревизирането на
сжществуващитв тържища, къмъ 1 октоврий 1936 год. еж
узаконени въ страната 190 седмични пазари и 162 панаири.
Следователно, имаме едно намаление въ броя на пазаригЬ
съ 59 и въ броя на панаирите съ 177.
Но законътъ за тържищата и изложбите уреди поло
жението не само на обикновенигв седмични пазари и пана
ири, но и регламентира подробно специалните сезонни и
ежедневни тържища, а именно: пашкулнитв тържища, тър
жищата за вълна, тържищата за плодове и зеленчуци, об
щинските житни тържища и изложбите пазари за разпло-
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енъ и угоенъ добитъкъ, които тържища по-рано почти нЬаха некоя законодателна регламентация.
Въ допълнение на закона еж издадени и следните праилници:
1. Типовъ правилникъ за общинско житно тържище.
2. Правилникъ за уредбата и функционирането на тър;ищата за вълна (Д. В. бр. 71 отъ 30 мартъ 1936 г.)
3. Специаленъ правилникъ за уредбата на тържищата
з плодове и зеленчуци (Д. В. бр. 118 отъ 30 май 1936 г.)
4. Типовъ правилникъ за вжтрешния редъ и управление
! ,а тържищата за добитъкъ.
За сега въ страната сжществуватъ следните надлежно
азрешени специални тържища:
Тържища за плодове и зеленчуци — 27;
Общински житни тържища — 43;
Тържища за месо — 1 (София);
Тържища за кожи — 1 (София);
Тържища за риба — 2 Видинъ и Созополъ);
Пашкулни тържища не еж откривани предвидъ моноолния режимъ за закупуване на пашкулите, а опитътъ за
гкриване на тържища за вълна не даде добри резултати,
оради което двете подобни тържища въ Шуменъ и Карноатъ беха закрити, като остана закупуването на вълната да
гава не по специалните тържища, но съгласно специалния
равилникъ за уредбата и функционирането на тържищата
а вълна.
Отъ специалните тържища най-голЬмо значение иматъ
ържищата за плодове и зеленчуци и общинските житни
ържища. И едните и другите, обаче, не еж достатъчно уреени и не могатъ още навсекжде да отговорятъ напълно на
редназначението си. Дали поради това, че общинитЬ нематъ
)статъчно приходи, или че самото население не проявява
здходящъ интересъ къмъ тЬзи тържища — големиятъ брой
ържища за плодове и зеленчуци, както и общинските житни
лржища, нематъ и елементарните удобства за правилно
^ргуване.
Ето защо, като една отъ първите задачи по уреждането
а тържищата въ страната, требва да бжде намирането
.гЬдства и начини да се урецятъ общинските тържища и
ьржищата за плодове и зеленчуци, понеже и двата вида
тържища се отнасятъ за търговии, които налагатъ създава
нето на удобни места за търгуване и по-подробна регла
ментация и извършването на сделките.
Общо взето политиката на държавата по отношение на
тържищата следва да бжде да не се откриватъ безразборно
нови тържища, а сжществуващигЬ такива да се уредять и
благоустроятъ. Грижите на държавата въ това направление,
обаче, ще останать безрезултатни, ако общинитЬ и най-вече.
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самото население не проявяватъ повече грижи къмъ тЬзи
тържища. Да се мисли, че у насъ бихме могли да се откажемъ оть търгуване по тържищата, които да останатъ само
за селско-стопански произведения — значи да не се познаватъ нуждитв на живота и желанието на населението.' Макаръ и започнали обикновено като тържища за добигькъ
или селско-стопански произведения, тържищата се развивать
все повече къмъ търгуване съ разни стоки, съ цель да се
даде възможность на населението да си набави по-лесно не
обходимите му стоки. Може би на това ще се възрази, че
при търгуването по тържищата съ всекакви стоки се засЬу
гатъ интересите на редовните оседнали търговци, които
очакватъ въ повечето случаи сжщата клиентела, но като се
има предвидъ, че тържищата даватъ възможность за създа
ване на единъ допълниталенъ пласментъ, който безъ тЬхъ
не би се осжществилъ, и че една оть главните задачи на
държавната политика въ сегашното време е да улесни кол
кото се може повече пласмента — ще требва да се заключи
че макаръ и оплакванията на оседналигв търговци да cs
основателни, rfe ще требва да се примирятъ съ съществува
щото положение, защото все пакъ главната задача на тър
говията е преди всичко да улесни производителите й
консуматорите.
Съ наредбата-законъ за тържищата и изложбитЪ се
уреди за пръвъ пткть и начина за откриване на изложби, #
да може оть една страна да се даде гаранция на излоя«тели и посетители, че откриваните изложби еж. подъ контро
ла на властьта, а оть друга да се избегне откриването и
изложби съ спекулативни цели.
При уреждането на материята по изложбите *се пр№
видеха и двата главни вида изложби: показани и инстрУ8'
тивни изложби и изложби пазари.
Досегашното прилагане на Наредбата-законъ за тъ"
жищата и изложбитЪ не е отбелЪзало нуждата оть н*каК°
особенни корекции въ този законъ. По-скоро би могло Д
каже, че не се следи достатъчно оть местните власти
прилагането на закона, главно въ разпоредбите му относ*
благоустройството на тържищата.
Н. Гаговъ

Предпоставки за изменението и допълнени^
на закона за занаятите
Изтекоха вече петь години оть изменението на стзР^
законъ за организиране и подпомагане на занаятите и
както българската занаятчийска стопанска дейность c e JU
вива и насочва въ рамките на сегашния законъ за занаяти
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За приложението на единъ добъръ законъ, периода отъ
петь години не би наложилъ тъй скоро изменение на него
вите постановления, обаче, като се има предвидъ, че Законътъ
за занаятите бе изготвенъ въ едно болно време за нашия
стопански и политически животь и че отъ четири години
насамъ въ България се въведе единъ новъ държавенъ редъ,
който въ много отношения изхожда отъ нови икономически
и социални предпоставки, които доминиратъ вече въ нашето
държавно управление, отразени въ десятки закони отъ ня
колко години насамъ, понятно е, че. много принципни поста
новления отъ Закона за занаятите се отрекоха или останаха
въ явно противоречие съ постановленията на новите закони
въ страната.
Известно е, че още при създаването на сегашния За
конъ за занаятите се допустнаха чувствителни грешки и не
съобразности и за ония, които очакваха отъ него разшире
нието на хоризонтите за стопанското развитие на занаятчий
ските предприятия, тоя законъ се указа непъленъ и несъобразенъ съ обективните нужди на българските занаяти.
Закона не можа да отговори навреме на всички набелязани
тогава жизнени въпроси изъ областьта на българския занаят
чийски проблемъ. Тия му непълноти се отдаваха на времето
на недостатъчната ориентираность на тогавашния български
законодатель, на липсата на проявенъ интересъ къмъ бждащето развитие на Ъанаятить' и на непознаване значението на
занаятчийската промишлена стопанска дейность. По него
време, българскиятъ законодатель въобще не беше въ със
тояние, по разни понятни причини, да обхване въ своята за
конодателна работа целостния стопански животь на страната
и отъ тоя погледъ на нещата, да отрази правилно обектив
ните нужди на стопанските отрасли при стопанското и со
циално законодателство.
Едва бе започнало приложението на закона и преди
още да се набележатъ изцело неговиттз праздноти и несъоб
разности, настжпи нова епоха въ нашето държавно, стопанско
и
социално строителство.
Отъ четири години насамъ интересите на занаятчийската
стопанска промишлена дейность отстжпиха неусетно и посте
пенно много отъ своите позиции за сметка на новите сто
пански, организационни и сациални веяния въ нашето зако
нодателство.
Известно е, че отъ освобождението на страната ни до
сега, вниманието на българските държавници беше насочено
къмъ създаването на една здрава индустриална промишленость, разбиране, което се споделяше напълно и отъ българ
ската обществена мисъль. Занаятчиите тоже споделяха убеж
дението за нуждата отъ здрава национална индустрия, за
щото, освенъ стопанското й значение, тя имаше да изиграе
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въ страната ни и ролята на отдушникъ, относително еже"
годните излишъци, които дава нашето село и които не могатъ да се поемътъ изцело отъ никоя друга стопанска дей
ность. Тия естествени грижи за нашата индустрия, обаче, не
требваше да намалятъ интереса ни и къмъ занаятчийската
ни промишлена дейность.
Увлечението на държавниците ни въ областьта на •
индустриалната стопанска дейность, партийните противоречия
и разпокжсаностьта на народа ни, както и липсата на едно
правилно схващане за значението на занаятчийската стопан-'
ска промишлена дейность еж, споредъ насъ, главнигв при
чини за отежтетвието на дълбокъ замисълъ въ досегашното
ни занаятчийско законодателство. Занаятчийското производ
ство и до сега си остава една неизучена стопанска область,
макаръ че то има първостепенно стопанско значение у насъ
Подъ напора на новите фактори въ нашия икономи
чески и социаленъ държавенъ животь и поради липса на
достатъчно динамични и всестранно просветени стопански
днйци въ средите на българската занаятчийска организация,
днесъ стопанската дейность на занаятчията е принизена не
само предъ българската обществена мисъль, но и въ соб
ствените очи на занаятчиите.
За да не бждемъ голословни, ние ще се конкретизираме
тукъ съ редица жизнени въпроси, които отдавна еж набеля
зани, обаче, още не еж подети съ нуждната сериозность,
каквато требва да имъ се отдаде.
Ние можемъ съ право да се запитаме днесъ, 60 години
следъ освобождението ни и при наличностьта на една инте
ресна история на българските занаяти, дали на българската
обществена мисълъ е познато изцело истинското положение
значението и тенденциите въ българската занаятчийско-стопанска дейность. Познаватъ ли се предпоставките за едн"
правилно законодателствуване въ тая стопанска область
не рискуваме ли съ неосведоменостьта си да стеснимъ ош
повече рамките за стопанското творчество на нашитЬ мзи"
стори? Кое ни пречи да се освободимъ отъ некои погр^шн
възприети възгледи относно редица стопански и социз^
въпроси и да ги поцложимъ на преоценка и презъ призма *
на занаятчийско-стопанската дейность, като по тоя начин
разширимъ хоризонтите за стопанската дейность на бъДГ3" ?
ския майсторъ?
И продължавайки въ тоя редъ на мисли ние моЖеМ
да се запитаме още:
1. Известно ли ни е колко хиляди занаятчийски пр®
приятия има въ страната? Установена ли е до сега въ то
отношение една безспорна цифра?
^
2. На колко хиляди възлиза точния бройна българск"
майстори?
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3. Колко занаяти се упражняватъ въ страната ни и
какъвъ е въ тЪхъ съответния брой на заетите майстори,
калфи и чираци?
4. Известно ли е, колко майстори и калфи еж напустнали
занаятите си поради продължителната и задълбочена криза
въ ГБХЪ?

5. Какво представлява занаятчийско-стопанската дейность
отъ себе си и какво и нейното значение като стопански
отрасълъ?
6. Познаватъ ли се жертвите, които требва да се положатъ за извоюването на майсторското звание и правото за
самостоятелна стопанска дейность?
7. Известно ли е, на колко милиарда възлиза инвести
рания капиталъ въ българските занаятчийски предприятия и
какво е значението и позицията на занаятчийско-стопанската
дейность спремо останалитв стопански дейности въ страната ни.
8. На колко милиарда лева възлизатъ суровите мате
риали, които се влагатъ ежегодно въ занаятчийското
производство?
9. На колко милиарда възлиза ежегодното занаятчийското
производство?
10. Кой е оценилъ до сега на колко милиарда възлиза
ежегодно вложения квалифициранъ трудъ въ занаятчийското
производство?
11. Известно ли е, дали еж поносими за занаятчийското
предприятие фискалните, обществените и социални тяжести
които тегнатъ върху него?
12. Известенъ ли е средниятъ доходъ на отделното за
наятчийско предприятие и дали сжщиятъ не е подъ общо
приетия екзистенцъ минимумъ?
13. Известенъ ли е размера на занаятчийските задъл
жения и характеръть на ТБХНИЯТЪ произходъ?
14. Известенъ ли е размерътъ на занаятчийските взе
мания и отъ какъвъ характеръ еж rfe?
15. Познава ли се тежкото положение на занаятчията,
предизвикано отъ недобросъвестната занаятчийска клиентела,
която търси занаятчийското производство най-често по пжтя
на негарантирания кредитъ?
16. Известно ли е, че въ България сжществува задуша
ваща преситеность въ нашите занаяти и, че въ българската
обществена мисъль се забелязва тенденция за отправяне и за
въ бждаще излишното земеделско население въ нашите
занаяти?
17. Известно ли е, че армията на българските майстори
ежегодно се увеличава съ нови 7000 души отъ майсторските
изпити?
18. Известенъ ли е ежегодниятъ брой на незаконните
майстори, стопанските поражения отъ твхната дейность и
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значението на нелоялната имъ конкуренция за редовното
занаятчийско производство? До кога ще си спужимъ въ това
отношение само съ полумърки при наличностьта на други
по-ефикасни средства за окончателното спиране на незакон
ното упражняване на занаятите?
19. Известно ли е на българската обществена коопера
тивна мисъль, че занаятчийско-стопанската цейность е право
само на чисто занаятчийски кооперации и че работници,
незаконни майстори, не могатъ да спекулирагъ съ коопера
тивната идея въ областьта на тая стопанска дейность?
— Занаятчийското съсловие има едно ясно съзнание за сто
панското значение на работническото съсловие, познава не
говите позиции на фронта на българския стопански живогь
и е готово всвкжде да сътрудничи за подобрение икономи
ческото и.социално положение на работниците, обаче, то
отрича сжществуването на работнически въпроси въ областьта
на занаятчийското производство. Занаятчийските ученици,
калфи и майстори, това е едно неразривно занаятчийско
съсловие, което не може да се дели вънъ отъ фронта на
занаятчийското производство. Майсторските и занаятчийскоученическитв въпроси (чирашки и калфенски) не еж ли
обекти и право само на единната занаятчийска организация?
20. Не се ли знае какво е положението на българскитв
занаятчии и стопански дейци въ чужбина? — Не се ли знае
още, че нашите занаятчии само въ България иматъ право
на самостоятелна стопанска дейность и, че rfe само тукъ въ
нашата родина, могатъ ца раздиплятъ познанията си?
Коя чужда държава би допуснала днесъ конкуренцията
на българския занаятчия въ рамките на своето народно
стопанство?
Защо тогава се търпи въ страната ни нелоялната кон
куренция на хиляди чужденци, които отнематъ хлеба на
толкова наши занаятчии? Може ли некой въ тая наша ху
бава и плодородна страна да ни каже, каква е ползата отъ
чуждите елементи въ страната, когато не ни липсватъ добри
майстори, работници и стопански дейци?
21. Колцина еж, които знаятъ кжде е обединителното
звено между занаятчийското и останалите стопански съсло
вия, въ какво се състоятъ ТБХНИТБ противоречия и какъ ек
заевгнати занаятчийските интереси и въобще — интересите
на занаятчийско-промишлената дейность, отъ законите, които
уреждатъ у насъ труда, социалните осигурешки, търговията
и индустрията? Нима толкова много е трудно да- се изяснягь
еднажъ за винаги ПОЗИЦИИТЕ на отделнитв стопански кате
гории въ рамките на общото ни народно стопанство и на
базата на нашата национална държава.?
Липсата на просветеность въ това отношение и нере
шителността ни да пристжпимъ незабавно къмъ правилното
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разрешение на тия въпроси не открива ли широко вратите
на безверието въ творческите сили на народа ни?
22. Познаватъ ли се въобще последствията отъ противо
речията на стопанското законодателство въ страната ни и
особенно отъ последния законъ за колективния трудовъ
договоръ?
При тоя темпъ на законодателствуване въ областьта на
нашето народно стопанство и уреждане отношенията между
труда и самостоятелните стопански дейци, като че ли съвсемъ
е забравено значението на занаятчийско-стопанската дейность, забравени еж хората, които творятъ въ тая область и
които иматъ нужда отъ широки хоризонти за свободно твор
чество и раздипляне на онова богатство отъ технически поз
нания, които еж акумолирани съ толкова трудъ и жертви
въ умоветв и мищците имъ.
23. Известно ли е, че ОПИТИТЕ за създаване на социална
правда въ областьта на занаятчийското производство, надхвърлятъ икономическите сили на българския занаятчия?
24. Известно ли е на органигв на Дирекцията на труда
че въ занаятчийските работилници нема общи работници
по смисъла на социалното ни законодателство, които се
раждатъ и умиратъ като работници, а има занаятчийски
ученици, занаятчийски калфи и само много редко несамостоя
телни майстори?
25. Социално оправдано ли е, да задължимъ занаятчий
ския ученикъ и майстора му ежегодно да плащатъ всички
вноски къмъ разни обществени фондове, безъ почти никакви
изгледи за полезенъ ефектъ за ТБХЪ, когато се знае, че занаятчийскиятъ ученикъ се готви за калфа, калфата за майсторъ, а майсторътъ за самостоятеленъ стопански деецъ който
излиза следъ б до 8 годишно ученичество вънъ отъ обсега
на трудовите и социални закони на страната?
26. Въ страната ни сжществува Законъ за занаятите,
святъ не само за занаятчиитв, но и за всеки български
държавенъ служитель, който въ името на висши държавни
стопански интереси, е запазилъ занаятчийско-стопанската
дейность като право само на законния майсторъ и въ тая
область не може незаконно и противъ всеки здравъ разумъ
да се насърдчавагь разни работнически задруги.
Яко работниците иматъ право върху националния трудъ
и ако правото за работа е социално благо, тогава занаят
чията нема ли право да претендира за свободна стопанска
деятелность, неограничавана отъ нелоялната конкуренция на
неправоспособните майстори?
27. Известно ли е колко милиона лева плаща ежегодно
българското занаятчийство за глоби по нарушение на закона
за 8 часовия работенъ день? Не се ли чувства, че тия нару
шения на закона не еж плодъ на упорство, но произхождатъ
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отъ обстоятелството, че занаятчийски работници не могать да
бждатъ обектъ на 8 часовия рационално използванъ трудъ,
което ограничение въобще не може да се въведе безъ опасность за пълното разстройство на тая стопанска дейность?
28. Не е ли признакъ на една явна едностранчивость,
години подъ редъ да се поставя на преденъ планъ желанието
ни да изграждаме една платформа за социална правда, да си
създаваме лесно име на признати борци за повече работни
чески правдини и да си затваряме очите предъ истини, които
занаятчийските ученици по-добре познавагь? Не е ли крайно
време, да се избавимъ вече отъ общия шаблонъ за работ
ническите въпроси?
29. Известно ли е, че отъ Министерството на благо
устройството се прилагатъ некои благоустройствени закони
и че, по силата на разни тълкувания по тЪхъ, нашите май
стори отъ разните строителни занаяти ек принизени отъ
положението на самостоятелни стопани и свободни делови
твърци до нивото на обикновения квалифициранъ работникъ?
30. Знае ли се, че занаятчията вече не може да прави
калкуция, каквато учи въ училището, защо нему остава само
да калкулира надниците си безъ право на печалба, за да
направи производството си лесно—достяшно на обеднялата
си клиентела?
31. Известно ли е, че сжществува днесъ пробивъ въ
занаятчийската професионална организация и, че занаятчий
ския ученикъ, третиранъ неразумно като общъ работникъ.
днесъ гледа на занаятчийското предприятие не като на училите
на майстора — не като на учитель въ занаята, а само като
на източници за препитание? Кои еж причините за този процепъ въ занаятчийското предприятие и въ отношенията меж
ду настоящия и бждащия майстори? Кой ще отстоява тогава
интересите и позициите на занаятчийското предприятие?
Само сегашните майстори ли? — Само сегашното поколение
ли? На фронта на занаятчийското предприятие не требва ли
да организираме всички заети въ него творчески сили и
кому се услужва, когато противопоставяме на базата на
нови социални веяния, занаятчийските ученици срещу май
сторите имъ?
32. Нема ли да престанемъ да гледаме въ занаятчий
ските работилници само като на дребни стопански преД'
приятия съ социално значение, вместо да разширимъ хори
зонтите на стопанската дейность на всеки законенъ занаят
чия, като го освободимъ отъ ограниченията, предвидени за
работилниците на частните лица и като му се позволи да
развива свободно своето занаятчийско предприятие въ об*
ластьта на сроднитв нему занаяти, та по тоя начинъ да с*3'
дадемъ въ страната здрави, а не анемични стопански пред
приятия въ областьта на занаятите?
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33. Не е ли по-достойно да отстояваме храбро обектив
ните интереси на нашите занаятчийски, творчески стопан
ски предприятия, да ги издигаме въ съзнанието на цЬлокупниягь български народъ като истински храмове и извори
за стопански блага, да ги третираме не само като лична за
наятчийска придобивка, а като истински елементи на бъл
гарското национално стопанство?
Н-Бма ли най-сетне да разберемъ значението на българ
ските занаяти, да проумЪемъ силата на организираната сто
панска мисъль, да се увЪримъ въ мощьта на собствените си
и национални сили, като тръгнемъ веднъжъ за винаги само
по пжтя на правилното ни стопанско развитие?
Въ тая страна не може ли да се създаде работа, хлебъ
и радость за всеки добъръ българинъ? Не сме ли годни да
се обединимъ около едно здраво разбиране за значението
на всеко законно стопанско предприятие и да можемъ да
поставимъ всекиго въ ония рамки, които не спъватъ разви
тието на целокупното ни народно стопанство?
34. Не чувствуваме ли ние всичи, че българскиятъ за
наятчия и българските занаяти се израждатъ и западатъ въ
техната целость не поради негодность на българските май
стори, не поради липса на любовь къмъ занаята, не поради
липса на родолюбиви чувства, а само поради туй, че въ
страната ни липсва обществено съзнание за стопанското и
културно значение на нашите занаяти, липсва дълбокъ замисълъ въ занаятчийстото законодателство, липсва добре ус
воена държавна занаятчийска политика, опираща се на съз
нанието на целокупниятъ български народъ, липсва найсетне и една действително активна занаятчийска организа
ция, която да застане заедно съ организацията на чираци и
калфи на базата и на фронта на занаятчийското предприя
тие, на българските занаяти, на собствената ни държава и
огъ тукъ да отстоява своята свещена кауза?
35. Знаятъ ли тези, които негодуватъ отъ българското
занаятчийско производство, на какво е годенъ нашия майсторъ; виждали ли еж те неговото художествено производ
ство по панаири и изложби и знаятъ ли, че доброкачестве
ното и художественото производство зависи не само отъ поз
нанията на майстора, но и отъ доброто качество на мате
риалите, както и отъ уважението на занаятчийския трудъ —
добре заплагенъ? Знаятъ ли тЬ неволите на майсторите въ
борбата имъ за доброкачествени и леснодостжпни материа
ли? — Колцина еж ония, които познаватъ трагедията въ ду
шата на нашия дървод-влецъ, когато вижда плода на труда
и познанията си да се рушатъ] предъ ОЧИГБ му отъ суровия
долнокачественъ дървенъ и строителенъ материалъ?
36. Знае ли българското общество какво значи занаят
чия въ Германия и, че германскиятъ майсторъ опира своята
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занаятчийско-стопанска дейность на любовьта и съзнанието
на целиятъ германски народъ и на неговите държавници?
37. Нема интелигентенъ българинъ, който да не познава
работническите въпроси, развитието на нашата индустрия и
на нашето земледелие, обаче, колко еж тия, които познаватъ величавата история и развитие на българските занаяти?
38. Нема български занаятчия, който не е запознать
основно съ работническите въпроси и техните социални
борби и който не ги е отстоявалъ противъ своите собствени
стопански интереси, но какво е направено до сега за изгра
ждането въ занаятчийските среди на една здрава занаятчий
ска идеология, уезоена оть всички български занаятчии и
която да се опира и на любовьта на вегвки добъръ българинъ?
39. Може ли да ни се посочи некое пълно монографично изследване на некои оть нашите занаяти? Нима въ
полето на нашите занаяти никой български икономистъ не
може да види благодатна почва за научна работа?
Нима не е оть полза за нашата стопанска наука и за
нашите занаяти да се знае развитието на отделните занаяти
и каква стопанска стойность представляватъ тк отъ себе си?
40. Познаваме ли ние, на какво ниво се намира техни
ческата организация на нашите занаятчийски предприятия и
кои еж причините за крайното раздробление въ тая стопан
ска область?
Ние знаемъ, безспорно, че въ разни времена и отъ
разни места некои отъ тия важни въпроси еж проучвани и
по тЪхъ еж правени съответни постжпки, но никой никжде
до сега не ги е обхващалъ изцело и никой не ги е разглеждаль отъ гледището на общите стопански интереси и като
една сжществена българска проблема. ТБХНОТО изолирано
разглеждане не може да ни доведе до решителни и оконча
телни резултати. Затова ние еж позволяваме свободата, да
ги поставимъ, като основа на една неделима стопанска про
блема, чийто правилно разрешение е отъ интересъ за цело
купния български народъ.

Стопанска хроника
Албания. Списъкъ на СТОКИТЕ, които могатъ да се внасятъ въ Албания съ разрешение на албанското министерство
на народното стопанство (но стоки, които не еж отъ ита
лиански, гръцки или американски произходъ,) съгласно чл. 6
отъ закона за външната търговия на Албания:
Бира; хартия за опаковка; канцеларска хартия; разни
видове хартия и пликове; хартия и пликове съ разни орна-
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менти и надписи; специални пликове; визитни картички;
памучни конци неосукани; памучни конци осукани; памучни
конци разни цветове за кърпене и шиене; фитили; памучни
платна небелени; памучни платна белени; фасолети, разни
платна за юргани, възглавнички и др.; чорапи, ржкавици,
фанели, гащи, ризи (памучни); памучни платна изработени;
памучни кадифета; конци, сиджими, вжжета огь ленъ, конопъ и ють; ленени, конопени и ютени платна и смесь; ле
нени платна за пердета и палатки огь сжщата материя; канаваца и чували изработени огь юта и конопъ; вълнени пла
тове; вълнени платове и вънени платове съ смесь; готово
облекло огь вълнени платове; готово вълнено отъ осукана
прежда облекло; копринени платове; копринени платове отъ
осукана коприна; шапки, рокли, барети всвкакъвъ видъ;
пояси, покривки, разни гумени мехове, бандажи и ланц.
гуми; обуща, галоши, ботуши каучукови; разни други гумени
издЪлия неспоменати другаде; гвоздеи; железни галванизирани мебели и боядисани крева и др.; разни железни кре
вати украсени съ други метали; пружини за кревати, чиличени и др.; брави за врати, ключове и части; металически
букви и разни печатарски украси съ изключение типографически клишета; само тель, кабелъ и бакърени електрически,
телефонни и телеграфни жици; динама, трансформатори, акумолатори и техните металически части и разни други еле
ктрически мотори; земеделски машини; шевни машини; пишущи машини; мотоциклети; части за мотоциклети съ изклю
чение на гумигв; велосипеди и техните части безъ гумите;
часовници за маса съ звънецъ, водомери и електромери; те
леграфни и телефонни уреди и техните части; радиотеле
графни и радиофонни апарати и разни гръмотводни жици;
електрически помпи, прожектори и технит-fe части и батерии
за електрически батерии; разни земни бои; металически и
органически бои; целулоидъ и целулоидни изделия; лжжици,
фуркети, гребени, лули и др. издЪлия смола, туткалъ съ разни
стъклени украси по тЬхъ.
—о—

Британска Индия. Българските стоки внасяни въ Бри
танска Индия се ползуватъ отъ клаузата за най-облагоприятствуваната нация. Вследствие на това, Министерството на фи
нансите е помолено да нареди до съответните митнически
власти, за прилагане клаузата за най-облагоприятствуваната
нация по отношение на стоките внасяни у насъ отъ Бри
танска Индия.
VI 1-та Варненска международна мострена изложба ще
се открие на 14 августъ и ще трае до 3 септемврий 1938 г,
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Германия. Министерството на търговията, промишленостьта и труда съобщава, че по сведения, получени отъ
министерството за прехрана и земеделие, вносътъ отъ Бъл
гария за Австрия ще става както и до сега. Пресни ягоди,
пресни пиперки и сливи и сега ще могатъ да се внасятъ
безъ разрешения, като се компенсирватъ въ последствие,
следъ продажбата. Плащанията, обаче, ще ставатъ чрезъ но
вооткритите германски девизни власти въ Виена.
—о—

Пазаръть на доматите. Продоволствието на пазара
става изключително отъ Канарските острови. Пласиментьгь
се развива гладко. Средната цена е между 56 и 80 РМ. за
100 кгр. Предъ великденските праздници настжпва по-големо
оживление на пазара на този продуктъ, както и на пазара
на цветното зеле.
—о—

Гърция. Въ Атина се е подписалъ допълнителенъ протоколъ къмъ полско-гръцката търговска и мореплавателна
конвенция, влезалъ въ сила на 28 априлъ т. г.
Този протоколъ предвижда следните изменения въ кон
венцията, подписана на 10 априлъ 1930 год.
Чл. 1, Точка трета на чл. 22 се премахва и заменя оть
следното: привилегиите, дадени отъ страна на Полша или
тЬзи, които тя ще даде на Балтийските държави: Летония,
Естония, Литва и Финландия, до толкова до колкото Полша
не би ги дала и на една друга държава.
Чл. 2. Списъка R приложенъ къмъ чл. 6 на казаната
конвенция, остава въ сила съ следнитв изменения:
митн. ст. 62. т. 2. — коринтско сухо грозде ще плаща вносно
мито 16.15 злоти на 100 кгр. (преди - 32.25)
„
„ 62. т. 3. — други сухи грозда - 50 злоти за 100 кгр.
(преди 210)
•> » 63. т. 3 — смокини сушени на връзки — 20 злоти
за 100 кгр. (преди 130)
»
. 425. т. 3 — дъбиленъ екстракъ ванилия—8.50 злоти
за 100 кгр. (преди сжщото за Великобр.)
З а б е л е ж к а : Внесениятъ екстрактъ презъ полските
митници: Гдиния и Данцигъ, за да се ползува отъ конвен
ционалното мито, требва съгласно депозираната въ казаните
митници мостра да бжде придруженъ отъ фактура, издадена
отъ компетентните гръцки власти, придружена отъ свидетел
ство, удостоверяваще, че стоката е чисгь екстрактъ отъ валоне безъ примесъ—прибавка на други естествени или син
тетични екстракти.
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Чл. 3. Списъка ж, прибавенъ къмъ чл. 8 на казаната
конвенция остава въ сила съ следните изменения:
митн. ст. на гръцкия митн. тарифъ 1 А 1 — волове и бикове
— 9 метални драхми за 1 брой.
„
„ "I Б — крави
9 мет. драхми за 1 брой.
„ 1 Д - телета, бичета, яловици на тегло 100 кгр. и
по-малко, 9 мет. драхми за 1 брой.
„
„46 сз— шперплатъ, като полуфабр.—48 зл. за куб. м
—о—

Съ новъ декретъ еж включени въ групата стоки, които
при вносъ въ Гърция отъ България ще бждатъ облагани съ
най-низките валидни въ Гърция вносни мита, до когато бжде въ сила клиринговата спогодба, сключена на 25. I. т. г.
между Б. н. б. и Гръцката банка, и каменитй вжглища.
—о—

Египетъ. Отъ 10 м. м. еж били увеличени митническите
такси на всички произведения отъ памукъ, включително и
на памучни прежди. Този фактъ се смЪта като начало на
единъ новъ курсъ на митнически протекционизъмъ, който
ще засегне отъ сега нататъкъ всички държави вносителки,
и България. Споредъ нъжои сведения, предстояща е увели
чението вносното мито на кашкавала.
—о—

Износъ на пресни домати за Белгия. До сега Египетъ
не изнасяше пресни домати за Белгия. Първитв опити еж
вече направени при следните условия:
а) Отъ 1 декемврий до 15 юлий ще се заплаща вносно
мито въ размЪръ 92 бел. франка за 100 кгр. Презъ остана
лото време, значи отъ 16 юлий до 30 ноемврий, вносътъ е
свободенъ.
б) Всека пратка требва да бжде придружена съ сви
детелство за произходъ, отъ което да се вижда, че доматигв
не еж заразени отъ никакви болести. Това свидетелство
требва да изхожда отъ египетското министерство на
земеделието.
в) Независимо отъ митото, вносителите на домати ще
плащатъ 5% върху стойностьта.
г) Не могатъ да се внасятъ пръхни домати въ Белгия,
ако вносителите не притежаватъ отъ компетентните белгий
ски власти предварително разрешение за вносъ.
Ако искате вашето предприятие да регистрира небивалъ досега успгьхъ, непропускайтгь да участвувате въ VII-ma
международна мострена изложба въ гр. Варна.
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д) Вносътъ на пресни египетски домати за Белгия ще
става следъ като между двегв страни се постигне споразумение
—о—

Италия. Италианското министерство на стокообмена се
е съгласило и е разпоредило да се допустне отъ сега пъп
ното използуване на раздадените шестмесечни контингенти,
безъ да се държи сметка за вписаното въ позволителното
условие за тримесечно подразделение на вноса (50°/о и 50°Ц
Разпореждането се отнася до всички сезонни артикули: жито,
свине, птици, яйца, сурови овчи и агнешки кожи, сланина и пр.
Едно отъ най-значителните събития въ италианската
външна търговия е изънредно големото спадане въ стоко
обмена съ С. С. С. Р. който по-рано се развиваше въ зна
чителни размери. Следъ единъ рекорденъ вносъ презъ 1931
година отъ 561 мил. лири и единъ нзносъ на стойность 287
мил. лири, външната търговия между двете страни презъ
1937 г. е спаднала до раамери на единъ вносъ отъ 100 мил.
лири и единъ износъ отъ само 10 милиона лири. Това спа*
дане продъЬжава и презъ текущата година.
Причините за това се търсятъ въ различни обстоятелства
Като еж естествено отъ стопански характеръ се изтъква об
стоятелството, че Италия се е стремила да намали постоян
ното си пасивно салдо спремо Съветска Русия, като е преД"
почела да внася сжщите артикули отъ други страни съ които
има по-благоприятенъ търговски балансъ (Германия), или отъ
страни, съ които тя се стреми, поради различни съображе
ния, да подържа по-близки сношения (Балканските държави;
Не се изключватъ. обаче, причини отъ чисто политически
характеръ: сътрудничеството на Италия съ Германия и антиболшевишкия пактъ.
—о—
Летония. Споредъ едно съобщение на Летонската ле
гация въ Римъ, търговско-индустриалната камара на Летоии*
остава, съгласно декретъ на Летонското министерство на
финансиигЬ отъ 3 февруарий т. г., единственото учреждение
опълномощено да издава легитимационни карти на търго8'
цитЬ и търговските пжтници.
—о—
Полша. Производството на суровъ и електролитичен*
цинкъ се е увеличило презъ изтеклата 1937 год. въ ПолШ8'
като се е покачило на 107.174 тона срещу 92.580 тона з°
1936 год. Производството на цинкова ламарина, обаче,
спаднало отъ 15*508 тона презъ 1936 год. на 14.872 тона з"
1937 год.
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Въ връзка съ увеличено производство на суровъ цинкъ,
силно се е увеличило и това на серна киселина, което е до
стигнало количеството отъ 213.683 тона за 1937 год. срещу
154.237 тона за 1936 година.
—о—

Споредъ изчисленията на полската статистика, показа
лецътъ на цените на едро (1928=100) е спадналъ презъ м.
мартъ т. г., въ сравнение съ м. февруарий, отъ 57.7 на 56.9.
Това намаление се дължи главно на хранителните продукти
и питиета, показалецътъ на ценитв на които е спадналъ отъ
55.9 на 54.7 При индустриалните артикули това спадане е
отъ 59.4 на 59.—
Финландия. Съгласно едно съобщение на българския
генераленъ консулъ въ Хелсинки, изменени еж вносните
мита за вноса на стоки въ Финландия отъ началото на тази
година, както следва:
1. М. ст. 30—ржжь, запазва размера на вносното мито
0.10 фмк. за кгр. Забележка: Този разм-връ на вносното мито
остава валиденъ до тогава, до когато цената на ржжьта не
се понижи подъ 2.40 фмк. Въ случай на понижение цената
на ржжьта на вжтрешния пазаръ, митото се увеличава.
2. М. ст. 32 — пшеница — 1 фмк. (1937=1.25 фмк.) на
кгр. Забележка: На мелниците е разрешено да внасятъ пше
ница по 0.65 фмк. кгр. (1937=0.90), въ количество равно на
смлената местна пшеница.
3. М. ст. 34—царевица—0.15 фмк. (1937=сжщо) на кгр.
4. М. ст. 44 — брашно пшенекно^ ОКГБТО — 1.60 фмк.
(1937=2.25 фмк.) на „кгр. Забележка: Внасянето за макаро
нената индустрия брашно се облага съ по 1 фмк. на кгр. За
вноса на брашно еж дадени контингенти на отделни страни.
5. М. ст. 49—трици вегькакви — 0.15 фмк. (1937=сжщо)
за кгр. Предписани еж специални условия, които тръбва да
бждатъ спазени, за да бждагь обмитени внесените количе
ства трици съ митото по тази статия. Въ противенъ случай
се обмитватъ съ митото за брашното.
6. М. ст. 70-а — кюспе слънчогледово или ленено — 0.45
фмк. (1937=0.20) на кгр.
7. М. ст. 70-6 — кюспета други—0.60 ф. м. (1937=0.20)
на кгр.
8. М. ст. 71-в — храни за добитъкъ неособено поименовани — 0.60 (1937=0.20 на кгр.
Ако желаете бърза и ефикасна реклама, запишете
се въ каталога на VII-та международна мострена изложба
въ Варна.
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9. М. ст. 82 — лукъ — 0'75 фм. (1937=сжщо) на кгр. .
10. М. ст. 98-а — медицински растения, сушени или не
— 1,— фм. (1937=сжщо) на кгр.
11. М. ст. 163 — тютюнъ на листа — 25 фм. (1937 =
сжщо) на кгр.
'
.
••
12. М. ст. 165 — папироси. — 180 фм. (1937 = . сжщо)
на кгр.
Митото 25 фмк. на кгр. е договорно и може да бжде
използувано само, ако тютюнътъ е придруженъ отъ свиде
телство за произходъ. Това изрично е поставено въ митни
ческата тарифа. Освенъ съ мито, внесените папироси се облагатъ и съ акцизъ: 36% отъ продажната цена на сжщитЬ
папироси. Последната се получава, като къмъ цената сифъ
Финландия се прибавя митото (180 фмк.) и обичайната пе
чалба. Това се отнася за търговци. Ако вносътъ се прави за
собствено употребление, освенъ митото се плаща акцизъ въ
сжщия размеръ, или мито и акцизъ: 360 фмк.
13. М. ст. 170 — конопъ — безъ мито (1937 = сжшр.
14. М. ст. 268 — килими съ възли (персийски) до 130
възли на метъръ — 35 фмк. на кгр.
15. М. ст. 269 — килими съ възли (персийски) надъ 130
възли въ метъръ — 70 фмк. на кгр.
16. М. ст. 271 — килими ббикновени — 17 фмк. на кгр.
—о—

Чехославия. Нова спогодба по платежните отноше
ния между България и Чехославия. За да се премахне по
нататъшното замръзване на клиринговите вземания и да се
намали компенсационната премия до поносими за чехосло
вашкия износъ размеръ, Чехословашката народна банка е
уговорила съ Българската народна *банка нова спогодба
която е влЪзла въ сила отъ 1 априлъ т. г.
Досегашната българска клирингова сметка, начиная от*
1 априлъ т. г. се преименува „Стара клирингова сметка и
ще служи за ликвидиране на старите вземания, произлизай11
отъ вносъ въ България по поржчки до 31 мартъ 1938 гоД>
Въ .нея ще бжде внесена половината отъ стойностьта на вне
сените български тютюни, но най-много 20.000,000 Кч. Изключаватъ се преводите за вземания, произходящи отъ из
носъ на сурови материали, които требваше да бждать УР^
дени чрезъ задължителни платежни компенсации. Както и Я
сега, преводитЬ по тази сметка ще ставатъ по датата на р"
митването на вноса.
„.
Платежните отношения по сделки, сключени следъ \
мартъ т. г., ще се уреждатъ по „новата клирингова сметка '
която ще се подхранва отъ бждащитЬ плащания за бългаг
ски тютюни, доколкото надминаватъ сумата 20 мил. Кч., и<^
всички други плащания, които требва да бждать преведен
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по клиринга. Чрезъ тази сметка ще се превеждатъ 40°[о отъ
вземанията на чехословашките кредитори отъ поржчки следъ
31 мартъ т. г. а останалите 60% ще се уреждатъ чрезъ ком
пенсация. Б. н. банка ще приема заповеди за плащане за
внесени въ България стоки само въ размеръ на очакваните
разполагания въ Кч. по тази смерка. Изплащанията ще ставатъ по хронологически редъ, споредъ датата на направе
ните вноски. Шомъ авоарите бждатъ изчерпани, преводътъ
на вземанията ще става чрезъ 100°/о компенсация.
Не могатъ да бждатъ превеждани по новата клиринго
ва сметка вземанията на чехословашките кредитори отъ износъ на сурови материали, като всвкакъвъ видъ прежди,
целулоза, сурово и строително железо, метали и пр.
Предвидени еж два вида компенсации: задължителни и
факултативни.
Чрезъ задължителни компенсации се урежда чехосло
вашкия износъ, чиято стойность не може да бжде трансферирана чрезъ „Новата клирингова сметка". До ново наре
ждане, чехословашките вземания отъ този износъ ще мо
гатъ да бждатъ компенсирани съ вноса на всички видове
български стоки, съ изключения на плодове, зеленчукъ и черва.
Останалия чехословашки износъ за България, вкл. и
остатъкътъ отъ 60% за компенсиране по новата спогодба,
могатъ да се компенсиратъ съ вноса на каквито и да било
български продукти.
Възможностьта за компенсиране на стари чехословашки
вземания съ износъ на български стоки, остава непроменена.
Сведенията за горната спогодба еж извлечени отъ бю
летина на Българско-чехословашката търговска камара отъ
15 априлъ т. г.
— о—
Съгласно едно известие на Гръцката легация въ София,
следните учреждения и власти въ Гърция иматъ право да
издаватъ удостоверения за произходъ, придружаващи изна
сяните стоки:
1. Митническите власти;
2. Гръцките свободни зони;
3. Търговско-индустриалнигв камари;
4. Индустриалните експортни кжщи, чиито удостовере
ния, обаче, требва да бждатъ легализирани отъ префекту
рите или други меродавни публични власти, и
5. Що се касае специално до тютюна — Бюрата за за
щита на грьцкия тютюнъ, безъ да се изключва компетен
цията на другите власти.
Почетни и голгьми парични награди ще бждатъ разда
дени на изложителите отъ VII-ma международна изложба
— Варна, за добре и художествено подредени щандове,
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Начиная отъ 20 май н. г. пшеничното брашно, употре
бявано въ Италия за приготовлението на хлЪбъ, макарони
или какъвто и да е другъ хранителенъ продуктъ, требва да
бжде обезателно примесено съ 20°/о (двадесеть на сто) браш
но отъ други зърнени храни или отъ варива.
Не се допуща премесването на повече отъ два типа
брашна, различни отъ пшеничното, нито пъкъ пропорцията
на варива да надминава 10%.
Цельта на тази мерка е да се спести по възможность
повече пшеничното брашно, съ което Италия разполага,
предвидъ лошите изгледи за предстоящата житна реколта.
Вследствие неблагоприятните климатически условия,
главно продължителната тазгодишна суша, очаква се една
реколта подъ 60 милиона квинтала, а знайно е, че Италия
се нуждае отъ около 80 милиона квинтала годишно.
Все въ връзка съ слабата реколта, Постояниятъ комитетъ за житото е решилъ, въ заседанието си отъ 21 май т.
г., да увеличи на 135 лири за 100 кгр. цената на меката
пшеница отъ предстоящата реколта.
—о—

Митническата тарифа въ Финландия се преработва и се
разчита изменените мита да влезатъ въ сила на 1. I. 1939 г.
Съгласно проекта, новата митническа тарифа ще се от
личава отъ валидната понастоящемъ тарифа по това, че защитителнигв мита върху индустриалните произведения Ше
бждатъ намалени, като ще съставляватъ не повече отъ 20 /о
отъ стойностьта; ще останать непроменени фискалните мита,
а сжщо и защитителнитЬ мита на местните земеделски про
изведения, които ще останать въ досегашния си размЪрт*
Предложено е да се намали митото на тютюна отъ 25 на •>
фински марки на кгр., а срещу това се предполага да се
увеличи бандерола на тютюневите произведения.

Международни панаири
VIII Международенъ панаиръ въ Смирна ще се състои
отъ 20. VIII. до 20 септемврий т. г. За да уласни търговците
желающи да взематъ участие въ.този панаиръ, Главната Дй"
рекция на железниците и пристанищата, съ заповедь № °°
отъ 30 априлъ т. г. нарежда: да се освободятъ отъ вносни и
износни товарни такси изнесените презъ пристанищата стоки
предназначени за излагане на въпросния панаиръ, при условие
че стоката ще се внесе наново въ страната най-много Два

Брой 5

„Икономически известия"

Стр. 21

месеца огь закриването на панаира. Съответните такси се
депозиратъ въ митницата и се получаватъ обратно при вна
сянето на стоките въ определения срокъ. При внасянето на
споменатите стоки, заинтересованиятъ требва да представи
свидетелство за произхода имъ, издадено отъ съответната
търговско-индустриална камара.

Разни сведения
Износъ на дърва за обработване. Съ окржжно
III—221—72 Главната Дирекция на Б. д. ж. нарежда, щото
начиная отъ 1 май т. г. габарово дърво, когато се вози съ
железниците за износъ, да се таксува по цените на износ
ната тарифа. Речената тарифа — Бб — има станционни цени
до Бургасъ, Варна, Драгоманъ и Свиленградъ отъ по-важните
износни гари, а отъ другите гари пратките се закупуватъ по
цените на изн. тар. № 54 съ 25% намаление.
Износъ на руди. Въ сила отъ 25 априлъ 1938 год
таксуването на рудите, изнасяни отъ страната въ вагонни
пратки отъ 15.000 килограма, ще се извършва, като единич
ните ж. п. цени се намаляватъ съ 50%. Окржжното, съ кое
то се нарежда догорите горното намаление носи № III—222—152
Сжщевременно, съ заповедь № 48 отъ 8 априлъ т. г. износ
ната товарна такса на железната руда, изнасяна презъ ду
навските пристанища до края на 1938 год., се намалява отъ
5 лева за тонъ на 0.5 лева на тонъ.
—о—
Отменени тарифи. Съ окр. Ill—223—18/19 отъ 5
априлъ, Главната дирекция на железниците съобщава, че
начиная отъ 1 май т. г. преките българо-австрийски тарифи
за превозъ на яйца, овощия и орехи се отменяватъ.
Отменяването е въ връзка съ въвеждането на нова
прЪка тарифа между българските и германските железници,
—о—
Майсторскигк изпити въ района на камарата се превършиха на 14 май т. г.
Майсторските свидетелства на кандидатите майстори
отъ Еленската изпитна секция еж изпратени за вржчване на
новигЬ майстори чрезъ допълнителното занаятчийско училище
въ гр. Елена, общинското управление и направо до гюл*.
Като мощенъ лостъ на търговията, международната
мострена изложба—Варна, напредва отъ година на година.
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Презъ идущата седмица ще бждатъ изпратени майстор
ските свидетелства на кандидатите — майстори оть ПолскоТръмбешката, Търговищката, Провадийската и Тревненската
изпитни секции.
Майсторските свидетелства на кандидатите отъ остана
лите изпитни секции ще бждатъ изпратени до края на м,
юний т. г.

Предложения и запитвания
Мг. Ph. Otakar Jahn Chemioko — farmaceuticka laborator
Praha—XVI., Stefanikova 56 :— търси представитель за спе
циалитети.
Otto Lederer, opticke podniky Sloup v Cechach, 129 —
търси представитель на всички видове оптически стъкла.
Wolf a Stetka nast. akc. spo!„ Praha—II.. Truhlarska 16
— търси представитель на нетрошливи стъкла.
Emil Laub, Liberec, Muhlfeldova 13 — търси представи
тель на искуствени цветя.
Bohemia—Werke, Fr. Watzlawick, Bergreichenstein — играчки и
детски кълички.
Vincenc Zelezny, Plzen — иска да купува оризъ.
Я. Vella Zarb & Son, Malta, P. O. B. 72 — желае ff>
влезе въ директни връзки съ износители на жито, ечемикъ
царевица, брашна, нахуть и пр. За референции посочва:
Barclay s' Bank, Credit Foncier d* ftlgerie et de Tunicie, Banco
di Roma, Sciciuras Bank, всички въ Valletta — Malta.

Регистрирани фирми въ Камарата.
Опр. № 2901—9 септ. 1937 г. — Зеленчуко-овощарнии3
на Станка Стойкова Димитрова, Варна — търговия на др^'
но съ зеленчукъ и овощия.
Опр. № 2902-9 септ. 1937 г. — „Янтра" на Кина Га£
чева Керчева, с. Тапанари (Др-вновско) — търговия на ДР^
но съ питиепродавство, бакалия, тютюнъ и кафеджийство-
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Опр. № 2903—9 септ. 1937 г. — Стойменъ Николовъ
Продановъ, гара Хитрино (Шуменско) — търговия на дреб
но готови, печки и принадлежностите имъ.
Опр. № 2604—9 септ. 1937 г. — Панайотъ Димитровъ
Граматиковъ, с. Изворско (Варненско) — търговия на едро
и дребно съ спиртни питиета и бакалия.
Опр. № 2905—9 септ. 1937 г. — .Тракия" на Димо Никовъ Димовъ, с. Въгленъ (Варненско) — търговия на дреб
но съ бакалски стоки.
Опр. N° 2906—9 септ. 1937 г. — Зеленчуковъ магазинъ
на Никола Георгиевъ Тодоровъ, Провадия — търговия на
едро и дребно съ зеленчукъ, плодове, семена и овощия.
Опр. № 2907—9 септ. 1937 г. — Кафене .България" на
Петъръ Ивановъ Христовъ, Провадия — търговия на дребно
съ кафе, чай и сладка.
Опр. № 2908—9 сгпт. 1937 г. — Карнацария на Вълчо
Колевъ Минчевъ, Провадия — търговия на дребно съ съестни продукти.
Опр. № 2909—9 септ. 1937 г. — Мустафа Яхмедовъ Енгелекъ, с. Ясеновецъ (Разградско) — търговия на дребно съ
колониални стоки и кафеджийство.
Опр. № 2910—9 септ. 1937 г. — Кафене на Исмаилъ
Лхмедовъ Салимовъ, Провадия — търговия на дребно съ
кафе, чай и сладка.
Опр. № 2911—9 септ. 1937 г. — Тодоръ Илиевъ Тодоровъ, с. Боринци (Еленско) — търговия на едро и дребно съ
едъръ и дребенъ фасониранъ и не фасониранъ дърв. строителенъ материалъ.
Опр. № 2912—9 септ. 1937 г. — Техническа работилни
ца на Георги Григоровъ Николовъ, Провадия — търговия на
дребно съ машинни части и шевни машини.
Опр. № 2913—9 септ. 1937 г. — Белчо Стефановъ Тодоровъ, с. Студенецъ (Разградско) — търговия на дребно съ
кафе, чай и тютюнъ.
Опр. №. 2914—9 септ. 1937 г. — Юрданъ Ицковъ Геор
гиевъ, с. Сеновицъ (Разградско) — търговия на дребно съ
колониалъ, манифактура, желез , яйчарство и кафеджийство.
Многобройнитгь улеснения, които се правятъ по слу
чай откриването на международната мострена изложба—
Варна, привличатъ посетители отъ цгьла Европа.
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Опр. № 2915—9 септ. 1937 г.—Нурула Мехмедовъ Бейтуловъ, с. Каменаръ (Разградско) — търговия на дребно съ
колониалъ, яйчарство и кафеджийство.
Опр. № 2916—9 септ. 1937 г. —Йорданъ Бакърджиевъ.
с. Беброво (Еленско) — търговия на едро и дребно съ шг
жарски материали и вестници.
Опр. № 2917—9 септ. 1937 г.—-Петко Димовъ Петкевъ,
Разградъ — търговия на дребно съ зеленчукъ и овощия.
Опр. № 2918—9 септ. 1937 г. — Зехра Длишъ Кюрдова,
Разградъ — търговия на дребно съ колониални стоки.
Опр. №. 2919—9 септ. 1937 г. — Коста Николовъ Влзшевъ, с. х. Цоневъ мостъ, (Габровско) — търговия на дреб
но съ кафеджийство, игри за развлечение, сладкарски про
изведения.
Опр. № 2920—9 септ. 1937 г. — Тодоръ Яганасовъ, Шуменъ — търговия на едро и дребно съ варь.
Опр. № 2921—9 септ. 1937 г. — Рушидъ Руфадовъ Ибрямовъ, Шуменъ — търговия на дребно съ гостилничаретво
и съестни продукти.
Опр. № 2922—9 септ. 1937 г. — Марийка Ст. Рашкова»
Разградъ — търговия на дребно съ колониални стоки.
Опр. № 2923—9 септ. 1937 г. — Колониалъ на Ивант.
Наумовъ, Попово — търговия на дребно съ колониал, стоки.
Опр. № 2924-9 септ. 1937 г. — Димитъръ В. Ялабаковъ, Омортаргъ — тьрговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 2925—9 септ. 1937 г. — Питиепродавница и ба
калия на Надежда П. Камарашева, Лесковецъ — търговия на
дребно съ всички видове спиртни питиета, тютюни, безалкохолни напитки, сухи и на скара закуски, колбасни произве
дения и колониалъ.
Опр. № 2926—9 септ. 1937 г. — Райна Пенчо Бобчева,
Разградъ — търговия на дребно съ железарски стоки.
Опр. № 2927—9 септ. 1937 г.—Георги Петковъ Недев*.
гара Дралфа (Поповско) търговия на едро и дребно съ ко
лониалъ, дърв. строит. материалъ, манифактура и железари"'
Опр. № 2928—9 септ. 1937 г. — „Лонгозъ" на Стойка
Игнатова Кара Христова, с. Старо Орехово (Варненско) -~
търговия на дребно съ спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 2929-9 септ. 1937 г. — Емилия Аврамова Чер
нева, с. Горни Близнакъ (Варненско) — търговия на еДР°й
дребно съ спиртни питиета.
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Опр. № 2930—9 септ. 1937 г. — Гостоприемница на Димитъръ Георгиевъ Даракчиевъ, с. Приселци (Варненско) —
търговия на дребно съ местни спиртни питиета и бакалия.
Опр. Ха 2931—9 септ. 1937 г. — Юрданъ Салтировъ Коцевъ, Варна — търговия на едро и дребно съ зеленчукъ,
овощия, варива и червенъ пиперъ.
Опр. Нй 2932—9 септ. 1937 г. — „Тунелъ Гайда" на Евдокия Панайотъ Георгиева, Варна — търговия на едро и
дребно съ спиртни питиета.
Опр. К° 2833—9 сегт. 1937 г. — Дживанъ Парсекъ Испенчиянъ, Варна — търговия на дребно съ манифактура.
Опр. № 2934—10 септ. 1937 г. — Бакалия и манифакту
ра на Ради Кара Димовъ, с. Големо Ново (Поповско) — тър
говия на дребно съ бакалия и манифактура.
Опр. № 2935—13 септ. 1937 г. — Димитъръ Т. Чобановъ, с. Веселинъ (Варненско) — търговия на дребно съ
спиртни питиета и бакалия.
Опр. № 2936—13 септ. 1937 г. — Бакалия, тютюнъ на
дребно и манифактура на Зейнебъ Хюсеинова, с. Големо Делчево (Провадийско) — търговия на дребно съ бакалия, ма
нифактура и тютюнъ.
Опр. № 2937—13 септ. 1937 г. — Слави Николовъ Туневъ, с. Д. Липница (В. Търновско) — търговия на дребно
съ бакалия, манифактура, галантария, железария, шапкарство, стъклария, сладкарство и грънчарство.
Опр. № 2938—13 септ. 1937 г. — „Здраве" на Гана Бон
чева Колева, Дреново — търговия на дребно съ спиртни
питиета, тютюнъ, колониалъ и гостилничарство.
Опр. № 2939—13 септ. 1937 г. — Магазинъ „Троянъ"
на Коста Кир. Георгиевъ, Разградъ — търговия на дребно
столове, ножария, кошничарство, кинкалерия, гаванки, звън
ци, пръстени изд-Ьлия.'
Опр. № 2940—13 септ. 1937 г. — Стефанъ Пав. НедЪлковъ, В. Търново — търговия на дребно съ бродерийни
предмети, всички видове конци, галантария, трикотажъ, пар
фюмерия. вълнени и памучни прежди, четина и кожи.
Занаятчии и индустриялци, вземете участие въ меж
дународната мострена изложба — Варна, за да бмдатъ
правилно оценени вашитгь постижения.
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Опр. Na 2941—13 септ. 1937 г. — Гостилница и питиепродавница „Касапска спирка" на Дтанасъ Симеоновъ Рьрдевъ, В. Търново — търговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 2942—13 септ. 1937 г. — Стоянъ Д. Миховъ,с.
Мийковци (Еленско) — търговия на дребно съ спиртни пи
тиета, петролъ, колониалъ, кафеджилъкъ, тютюнъ.
Опр. № 2943—13 септ. 1937 г. — Хасанъ Чакаловъ, с.
Царь Калоянъ (Разградско) — търговия на дребно съ зър
нени и фуражни храни.
Опр. № 2944—13 септ. 1937 г. — Ярифъ ЯрифовъКервановъ, с. Царь Калоянъ (Разградско) — търговия на дреб
но съ кафе, чай и сладко.
Опр. Ме 2945—13 септ. 1937 г. — Стефана К. Тодорова,
с. Долна Ор-Ьховица (Г. Ореховско) — търговия на едро и
дребно съ хранителни продукти и спиртни питиета.
Опр. № 2946—13 септ. 1937 г. — Сладкарница на Хри
сто Неделковъ Илиевъ, с. Върбица (Г. Ореховско) — търго
вия на днебно съ захарни изделия и безалкохолни питиета.
Опр. № 2947—13 сеп. 1937 г. — Радославъ Стоянов*,
кафене „Лозенградъ", с. Белоградецъ (Н. Пазарско) — тър
говия на дребно съ варено кафе, чай и захарни изделия.
Опр. № 2948—13 септ. 1937 г. — Мехмедъ Мехмед*
лиевъ Яли Кьосевъ, Омортагъ — търговия на дребно съ за
харни продукти захарни изделия и боза.
Опр. № 2949—13 септ. 1937 г. — Пенчо Ст. Станевъ, с
Изгревъ (Г. Ореховско) — търговия на дребно съ захарни
изделия и безалкохолни питиета.
Опр. № 2950—13 септ. 1937 г. — Тодоръ Ст. Станевъ,
с. Изгревъ, (Г. Ореховско) — търговия на дребно съ манифактура, книжарски стоки и яйца.
Опр. Иг 2951—13 септ. 1937 г. Стоянъ Драгановъ Ивановъ, с. Изгревъ, Г. Ореховско — търговия на дребно съ
спиртни питиета, тютюнъ на дребно и бакалски стоки.
Опр. № 2952—13 септ. 1937 г. — Султана Димитрова
Рупчева, Варна — търговия на дребно съ бакалски стоки.
Опр. % 2953—13 септ. 1937 г. — Рачю Юрдановъ Сапунджиевъ, с. Поляне (Омортагско) — търговия на дребно
съ спиртни питиета и хотелиерство.
Опр. № 2954—13 септ. 1937 г. — Тони Бижевъ, с Beселиново (Преславско)—търговия на дреб. съ бакалски стоки.
Опр. № 2955-13 септ. 1937 r.-Юрданъ Ивановъ Жалвето, Елена — търговия на дребно съ спиртни питиета, тю
тюнъ, колониални стоки, петролъ и царвули.
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Опр. Nk 2956—13 септ. 1937 г. — Димо Димовъ Димитровъ, с. Владиславово (Варненско)—търговия на дребно съ
варено кафе, чай сладко и локумъ.
Опр. № 2957—13 септ. 1937 г. — „Петко Еневъ Мариновъ" на Христо Петковъ Еневъ Мариновъ, с. Янтра (Г. ОрЪховско) — търговия на дребно съ спиртни питиета, бака
лия и чая.
Опр. № 2958— 3 септ. 1937 г. — Иванъ Ст. Джиджевъ,
Попово — търговия на дребно и едро съ бакалски стоки.
Опр. № 2959—13 септ. 1937 г.—Петъръ Ст. Даскаловъ,
с. Лозенъ (Г. Ор-Ьховско) търговия на дребно съ спиртни пи
тиета и бакалски стоки.
Опр. № 2960—13 септ. 1937 г. — Здравка Пенчо Кожухарова, с. Павликени (В. Търновско) — търговия на дребно
съ яйца, птици, сурови кожи, метленъ класъ и земеделски
произведения.
Опр. № 2961—13 септ. 1937 го.—Леонидъ Д. Андреевъ,
ханъ „Попето", Варна — търговия съ ханджийство
Опр. № 2962—13 септ. 1937 г. — Вахаршагъ Мартанянъ
Варна — търговия на едро и дребно съ кожарски материали
трикотажъ, парфюмерия, превързочни материали, представи
телства.
Опр. № 2963—13 септ. 1937 г.—Бакалия и манифактура
на Руси Петровъ Шиваровъ, с. Садина, Поповско — търго
вия на едро и дребно съ колониални стоки и манифактура.
Опр. № 2964—13 септ. 1937 г. — Магазинъ „Ружъ" на
Исакъ Моисъ Халфонъ, Варна — търговия на едро и дребно
съ галантария и бельо.
Опр. № 2965—13 септ. 1937 г. — Стоянъ Христовъ Казармовъ, с. Гор. Тръмбешъ, Г. Ореховско — търговия на
едро и дребно съ кожи, добитъкъ, яйчарство и овощия.
Опр. № 2966—13 септ. 1937 г. — Неджибъ Османовъ
Длиевъ, с. Иванъ Шишмановъ, Исперихско — търговия на
дребно съ кафе, чай и захарни изделия.
Опр. № 2967—13 септ. 1937 г. — Илия Василевъ Бал
кански, с. Горица, Поповско — търговия на дребно съ за
харни изделия, боза.
Опр. № 2968—13 септ. 1937 г. — Кафене бозаджийница
на Мехмедъ Яхмедовъ Кара Ибрямовъ с. Голямо Градище
Поповско —• търговия на дребно съ варено кафе и боза.
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Опр. № 2969—13 септ. 1937 г. — Кафене „Преса" на
Ахмедъ Рюстемовъ, с. Владимировци, Исперихско—търговия
на дребно съ варено кафе.
Опр. № 2970—13 септ. 1937 г. — Сжби Тачевъ Петровъ
с. Кроячъ, Разградско — търговия на дребно съ колоялни
стоки.
Опр. № 2971—13 септ. 1937 г.—Тодора Борисова Иван
чева, с. Павликени, Търновско—търговия на едро и дребно
съ колониални стоки.
,
Опр. № 2972—13 септ. 1937 г. — Яйше Шукриева с
Киченица, Разградско—търговия на дребно съ варено кафеОпр. № 2973—14 септ. 1937 г. — Ханъ „Ширкетъ* на
Ибрямъ Османовъ Ферадовъ," Шуменъ — търговия съ ханджийство.
Опр. № 2974—14 септ. 1937 г. — Божидаръ Андреев*
Бекяровъ, Шуменъ — търговия на едро и дребно съ зелен
чукъ, плодове, дини, варива, дър. кюмюръ, грънчараво.
Опр. № 2975—14 септ. 1937 г. — Димитъръ Иванъ Ха- .
лачевъ, Шуменъ — търговия на дребно съ зеленчукъ, овощия и грънчарски произведения.
Опр. № 2976—14 септ. 1937 г. — Мария Цанева Хрис
това, гара Кръстецъ, Дреновско — търговия на едро и
дребно съ спиртни питиета, зеленчукъ, овощия, бакалия,
колбаси, риба, захарни изделия, железария и петролъ и
масла.
Опр. № 2977—24 септ. 1937 г. — Марийка Панайогь
Кара Ганчева, Рарградъ — търговия на дребно съ спиртни
питиета.
Опр. № 2978-14 септ. 1937 г. — Кафене на Маринъ
Ив. Поповъ — бюфетъ на Хърсчитал. паметникъ с. Хърсово
Исперихско — търговия на дребно съ кафе, чай, захарни
изделия, разхл. напитки и тютюнъ.
.
Опр. № 2979-14 септ. 1*937 г. — Митю Неделковъ М*
тевъ, с. Кавлакъ, Гор. |Ореховско — търговия на едро и
дребно съ спиртни питиета, бакалски стоки, тютюнъ дър ва
дърв. въглища, негасена варь, зърнени храни и варива.
Опр. № 2980-14 септ. 1937 г. — Панайотъ Стоянов*»
с. Белъ Брътъ, Преславско — търговия на дребно съ ба
калски стоки и тютюнъ.
Опр. № 2981—14 септ. 1937 г. — Питиепродавница на
Петъръ Иванъ Градинаровъ, с. Дългополъ, Провадийско"
търговия на дребно съ спиртни питиета и тютюнъ.
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Опр. № 2982—14 септ. 1937 г. - Петъръ Петковъ Костовъ, гара Гор. Ореховица — търговия на едро и дребно
съ сапунъ за пране,, вехтошарство, туршии, черв. пиперъ и
бакалия.
Опр. № 2983—14 септ. 1937 г. — Петъръ Яневъ Тодоровъ, Разградъ—търговия на дреб. съ галантария и вестници.
Опр. № 2984-14 септ. 1937 г. — Паунка Юрд. Ст. Цан
кова, Разградъ — търговия на дребно съ трикотажъ и га
лантария.
Опр. № 2985—14 септ. 1937 г. — Пенчо Илиевъ Петровъ, Разградъ — търговия на дребно съ колониални стоки.
Опр. № 2986—14 септ. 1937 г. — Юрданъ Калчевъ Пет
ковъ, с. Ясеново (Г. Op-fexoBCKo) — търговия на едро и дре
бно съ дърва за горене, дървени въглища, краве масло.
Опр. № 2987—14 септ. 1937 г. — Янка Христова Тодо
рова, с. Дойранци (Н. Пазарско) — търговия на дребно съ
колониалъ и тютюнъ.
Опр. №> 2988—14 септ. 1937 г. — Боянъ Маневъ Тодоровъ, с. Горня Липница (В. Търновско) — търговия на дреб
но съ захарни изделия и кафеджийство.
Опр. № 2989—14 септ. 1937 г. — Манифактура на Бой
чо Добревъ Бойчевъ, с- Теодосиево (Г. Ореховско) — тър
говия на дребно съ манифактурни стоки, прежди и шапки.
Опр. № 2990—14 септ. 1937 г. — Сладкарница „Ягода"
на Софроний Янастасовъ, Разградъ — търговия на дребно
съ захарни и шоколадови изделия.
Опр. *& 2991 — 14 септ. 1937 г. — Стоянъ Димитровъ НедЪлчевъ, Разградъ — търговия на дребно съ кафеджийство.
Опр. № 2992—14 септ. 1937 г.—Симеонъ Ивановъ Стой.
новъ, Габрово — търговия на едро и дребно съ сурови и
обработени кожи и кожарски материали.
Опр. № 2993—14 септ. 1937 г. — Стефанъ Петровъ Чутурковъ, Разградъ — търговия на дребно съ галантария и
трикотажъ.
Опр. № 2994—14 септ. 1937 г. — Сабри Ллишевъ Кьоръ
Имамовъ, Разградъ—търговия на ханджийство и кафеджилъкъ.
Опр. № 2995—14 септ. 1937 г. — Питиепродавница „Изворъ" на Стефанъ Яндреевъ Стамовъ, с. Глогинка (Поповско) — търговия на дребно съ спиртни питиета, тютюнъ и
кибритъ.

Стр. 30

„Икономически известия"

Брой 4

Опр. № 2996—14 септ. 1937 г. — Руси Ралевъ Георгиевъ, гара Г. Ореховица—търговия на дребно съ колониалъ,
спиртни питиета, тютюнъ, горивни материали и хотелиерство.
Опр. Ка 2997—14 септ. 1937 г. — Роза Нейчева Сомова,
Габрово — търговия на дребно съ бакалия, плодове и за
харни изделия.
Опр. № 2998—14 септ. 1937 г. — Сава Димовъ Поповъ,
Разградъ — търговия съ ханджийство.
Опр. № 2999—14 септ. 1937 г. — Стефанъ Ивановъ Пеневъ, гара Г. Ореховица — търговия на едро и дребно сг
бакалия, млечни, кожарски и грънчарски произведения, ва
рива, тютюнъ, зърнени храни, стъклария, галантария, желе
зария, бои, консерви и колбаси.
Опр. № 3009—14 септ. 1937 г. — Гарабедъ Сахакъ Язаджиянъ, Шуменъ — търговия на дребно съ галантария и
кинкалерия.
Опр. Na 3001—14 септ. 1937 г. — Борисъ Димовъ Чокоевъ, Шуменъ — търговия на дребно съ зеленчукъ, дини
и грънци.
,
Опр. № 3002—14 септ. 1937 год. — Яфузъ Мехмедовъ
Ялиевъ Факиевъ, Шуменъ — търговия на едро и дребно ст>
обущарски материали.
Опр. № 3003—14 септ. 1937 г. — Яфузъ Еминъ Ялиев*
Факиевъ, Шуменъ — търговия на дребно съ обущар, стоки.
Опр. № 3004—14 септ. 1937 г. — Яфузъ Яхмедовъ Реджебовъ Дълговъ, с. Кочово (Преславско) — търговия съ
кафеджийство.
Опр. № 3005-14 септ. 1937 г. — Колю Христовъ Деевски, с. Трънето (Габровско) — търговия на дребно съ бака
лия, захарни изделия, боза, плодове.
Опр. № 3006—14 септ. 1937 г. — Кадиръ Хасановъ О
мановъ, с. Троица (Преславско) — търговия на дребно d>
фотграфически произведения.
Опр. № 3007—14 септ. 1937 г. — Иванъ Димитровъ Панчевъ, В. Търново—търговия на дребно съ книжар. артикул"Опр- № 3008-14 септ. 1937 г. - Петко Гетовъ Цоловъ
с. Голема Вода (Шуменско) — търговия на дребно съ спирт
ни питиета.
Опр. № 3009—14 септ. 1937 г. - Иванъ Никовъ Стоянов-ь, с. Голема Вода (Шуменско) — търговия на едро и
дребно съ бакалски стоки.
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Опр. №3010—14 с. 1937 г, — Фемилъ Еминовъ Османовъ, с. Кривица (Шуменско) — търговия на дребно съ кафеджийство.
Опр. № 3011—14 септ. 1937 г. — Дечко Петковъ Дечковъ, с. Ясенково (Шуменско) — търговия на дребно съ бакалски и манифактурни стоки.
Опр. № 3012—14 септ. 1937 г. — Елиза Саркизова Чадърджиянъ, с. Ясеново (Шуменско) — търговия на дребно
съ бакалски стоки.
Опр. № 3013—14 септ. 1937 г. — Яхмедъ Хасановъ х.
Мехмедовъ, с. Голема Вода (Шуменско) — търговия на
дребно съ бакалски стоки.
Опр. № 3014—14 септ. 1937 г. — Тотю Яг. Бостанджиевъ, В. Търново — търговия на дребно съ технически арти
кули, мотоциклети, велосипеди, грамофони, радио апарати,
автомоб. тракторни части, бензинъ и масла.
Опр. № 3015—14 септ. 1937 г. — Тодоръ Цаневъ, По
пово— търговия на едро и дребно съ знрзавагъ.
Опр. № 3016—14 септ. 1937 г. — Стилиянъ Илиевъ Ярнаудовъ, Разградъ — търговия на дребно съ колониалъ и
железарски материали.
Опр. № 3017—14 септ. 1937 г. — Станчо Димитровъ
Тодоровъ, с. Долина (Н. Пазарско) — търговия на дребно
колониалъ, манифактура и тютюнъ.
Опр.-№ 3018—14 септ. 1937 г. — Сюлюманъ Сюлюмановъ х. Ялиевъ, с. Раковски (Разградско) — търговия на
дребно съ манифактура, колониалъ и кафедмийство.
Опр. № 3019—14 септ. 1937 г. — Николина Керанова,
с. Векилски (Н. Пазарско) — търговия на дребно съ спиртни
пити та и тютюнъ.
Опр. № 3020—14 септ. 1937 г. — Недко Юрдановъ Геневъ, гара Разградъ — търговия на дребно съ брашнарски
стоки.
Опр. № 3021—14 септ. 1937 г. — Насуфъ Мустафовъ
Хамзовъ, с. Кладенци (Разградско) — търговия на дребно
съ бакалски стоки и кафеджийство.
Опр. № 3022—14 септ. 1937 г. — Николай Василевъ х.
Стояновъ, с. Павликени (В. Търновско) — търговия на едро
и дребно съ камени вжглища.
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Опр. № 3023—14 септ. 1937 г. — Яндонъ Вълчевъ Петровъ, Варна — търговия на едро и дреЗно съ дърва за го
рене и дървени вщглища.
Опр. № 3024—14 септ. 1937 г. — Иванка Бонева Коле
ва, с Белица (Дреновско) — търговия на дребно съ бакал^
ски и кръчмарски стоки, колбаси, меса, риба, солъ, масла,
тетролъ и тютюнъ.
Опр. № 3025—14 септ. 1937 г. — Петко Костовъ Ивановъ, с. Калово (Разградско)—търговия на дребно съ дърва
Опр. № 3026—14 септ. 1937 г. — Жендо Иванъ Кок
довъ, с. Ржтлина (Омортагско) — търговия на дребно съ ма
нифактурни и колониални стоки.
Опр. № 3027—14 септ. 1937 г. — Маринка Стефанова
Тенева, с. Поройно (Омортагско) — търговия на едро и дре
бно съ колониалъ, манифактура и спиртни питиета.
Опр. На 3023—14 септ. 1937 г. — Ради Драгановъ Радевъ, с. Стражица, Гор. Ореховско — търговия на едро и
дребно съ варива, зърн. храни, бакалски стоки, кафе, вина
и зеленчуци.
Опр. № 3029—14 септ. 1937 г. — Димитъръ ДуковъСт.
Паскалевъ, Девня, Провадийско — търговия на едро и дребно
съ бакалски, манифактурни, стъкларски, железарски и галантарийни стоки.
Опр. № 3030—14 септ. 1937 г. — Костадинъ Василев*
Перелинговъ, Кв. Яспарухово — търговия на едро и дребно
съ млечни произведения, овощия, сода, лимонада и хлЪо*Опр. № 3031—14 септ. 1937 г. —- Юрданъ Първанов*,
гара Гор. Ореховица — търговия на дребно съ спиртни пи
тиета и хотелиерство.
Опр. № 3032—14 септ. 1937 г. — Филипъ П. Марабян*
Варна — търговия на едро и дребно съ чукано кафе, 4al^
леблебии и захарс.
Опр. № 3033—14 септ. 1937 г. — Иванъ Русевъ Илиев*
с. Девня, Провадийско — търговия на дребно съ захарни
изделия и кафеджийство.
Опр. № 3034—14 септ. 1937 г.—Иосифъ Самуилъ Ешкйнази, Провадия — търговия на дребно съ манифактура» г а '
лантария, шапки и памучни прежди.
Опр. № 3035—14 септ. 1937 г. — Янгелъ Янгеловъ, с
Невша, Провадийско — търговия на дребно съ манифактуР»
и колониални стоки.
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Опр. № 3036—14 септ. 1937 Гч — Дичо Георгиевъ Пе
тровъ, с. Вълчи-Долъ, Провадийско — търговия на дребж
съ зърнени храни и варива.
' Опр. № 3037—14 септ. 1937 г. — Янко Митевъ Енчевг
с. Паламарца, Поповско — търговия на едро и дребно съ
бакалски и манифактурни стоки.
Опр. № 3038—14 септ. 1937 г. — Иаанъ В. Поповъ, с.
Ушници, Разградско — търговия на дребно съ бакалски
стоки и тютюнъ.
Опр. № 3039—14 септ. 1937 г. — Димитъръ Г. Дойчиновъ, Лесковецъ — търговия на дребно съ захарни и тестени
произведения, безалкохолни напитки, млеко и овощия.
Опр. № 3040—14 септ. 1937 г. — Димитъръ Стойчевъ,
с. Бела Черкова, В. Търновско — търговия на дребно съ
колиниални, железарски, стъкларски сгоки и дървенъ
материалъ.
Опр. № 3041—14 септ. 1937 г. — Христо Яг. п. Христовъ
с. Поликраище, Г. Ореховско — търговия на дребно съ
спиртни питиета, тютюнъ, бакалия, галантерия и съестни
продукти.
Опр. № 3042—14 септ. 1937 г. — Ятанась Христовъ Поповъ, с. Поликраище, Г. Оряховица — търговия на дребно
съ земеделски и градинарски произведения, ечимикъ, мисиръ, овезъ, просо, лукъ, бобъ, леща, дини, пиперъ, спиртни
питиета, бикалия, галантария, кинкалерия, кафе, чай. и
тютюнъ.
Опр. Ка 3043—14 септ. 1937 г. — Недю Дотевъ Касабовъ, с. Дурачъ, Исперихско — търговия на дребно съ ба
калски стоки.
Опр. 3044—14 септ. 1937 г. — Стойчо Христовъ Въловъ
с. Дурачъ, Исперихско—търговия на дребно съ бакалски и
манифактурни стоки.
Опр. Ns 3045—14 септ. 1937 г. — Пенчо Ивановъ Колевъ, Разградъ — търговия на дребно съ зеленчукъ и
плодове.
Опр. № 3046—14 септ. 1937 г.—Колю Колевъ Йорджевъ
Габрово — търговия на дребно съ спиртни питиета и коло
ниални стоки.
Опр. № 3047—14 септ. 1937 г. — Колю Ботевъ Станевъ
с. Поповци, Габровско — търговия на дребно съ бакалски
стоки.
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Опр. № 3048—14 септ. 1937 г. — Исмаилъ Осм. х. Мехм.
Карамуковъ, Шуменъ — търговия на едро и дробно съ талантария, кинкалерия, стъклария и чембери.
Опр. № 3049—14 септ. 1937 г. — Иванъ М. Камбуровт.
В. Търново — търговия на дребно съ бензинъ, масла, авто
мобилни части и колбаси.
Опр. № 3050—14 септ. 1937 г. — Иванъ Хр. Димовъ,
с. Калтинецъ, Г. Ореховско — търговия на дребно съ дърва
за горене и дървени вжглища.
Опр. № 3051—14 септ. 1937 г. — Иванъ Иванъ Сираковъ, с. Яприлово, Поповско — търговия на дребно съ бакалски стоки и кафеджийство.
Опр. № 3052—14 септ. 1937 г. Иванъ Г. Заневъ, с. Калово, Разградско — търговия на дребно съ бакалски стоки,
боза и кафеджийство.
Опр. № 3053—14 септ. 1937 г. — Христо Илиевъ Кочемитовъ, Гор. Ореховско — търговия на едро и дребно сь
зеленчукови, фуражни и цвътни семена.
Опр. № 3054—14 септ. 1937 г. — Хасанъ Селимовъ Goлюмановъ, с. Киченица, Разградско — търговия на дребно
съ колониални стоки.
Опр. № 3055—14 септ. 1937 г—Калчо Пенчевъ Калчевъ
с. Зараево, Поповско — търговия на едро и дребно съ ба
калски стоки.
Опр. № 3056—14 септ. 1937 г. — Костадинъ Стояновъ
Неделковъ, Нови Пазаръ — търговия на едро и дребно съ
колониалъ и тъютюнъ.
Опр. № 3057—14 септ. 1937 г. — Пенчо Жековъ Топ*
ловъ, с. Джулюница, Г. Ореховско — търговия на дребно
съ съестни продукти и колониални стоки.
Опр. № 3058—14 септ. 1937 г. — Христо П. Янашковь,
с. Драганово, В. Търновско — търговия на дребно съ мани
фактурни стоки.
Опр. № 3059—14 септ. 1937 г. — Иванъ Стефановъ Д>
мяновъ, с. Джулюница, Г. Ореховско — търговия на едР°
и дребно съ спиртни питиета, тютюнъ, бакалски стоки, анИ"
линови бои и месо.
Опр. № 3060—14 септ. 1937 г. — Рада Маринова, «•
Острово, Разградско—търговия на дребно съ спиртни питиета
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Опр. № 3061—14 септ. 1937 г. — Стефанъ Стаматовъ
Христовъ, с. Ружица, Н. Пазарско — търговия на дребно съ
съ колониални и манифактурни стоки и тютюнъ
Опр. № 3062—14 септ. 1937 г. — Станчо Спасовъ Карамановъ Драгневъ, с, Осенецъ, Разградско — търговия на
дребно съ бакалия и галантария.
Опр. № 3063—14 септ. 1937 г. — Спасъ Белевъ Чобанъ Ивановъ, с. Сеново. Разградско — съ кафеджийство.
Опр. № 3064—14 септ. 1937 г. — Симанто Толедо, Разградъ — търговия на дребно съ галантария, кинкалерия и
трикотажъ.
Опр. № 3065—14 септ. 1937 г. — Стоянъ К. Бараковъ
Елена — търговия на едро и дребно съ манифактура, га
лантария, кинкалерия, прежди и готови дрехи.
Опр. № 3066—14 септ. 1937 г. — Нети Исакъ Язаря
Фархи, Шуменъ — търговия на дребно съ галантария и
юрганджийство.
Опр. № 3067—15 септ. 1937 г. — Неделно Янковъ Самарджиевъ, В. Търново — търговия на дребно съ боза и
сладкарски произведения.
Опр. № 3068—15 септ. 1937 г. — Вълчо Вълчевъ Колевъ, с. Кълново, Шуменско—търговия на дребно съ спиртни
питиета и бакалски стоки.
Опр. № 3069—15 септ. 1937 г.—Илия Ганевъ, Шуменъ
— търговия на дребно съ варь.
Опр. № 3070—15 септ. 1937 г.—Стефанъ Лашевъ Лалчевъ
с. Светленъ, Поповско — търговия на дребно съ бакалски
стоки, боза, спиртни питиета и кафеджийство.
Опр. № 3071—15 септ. 1937 г. — Христо Филиповъ
Ненковъ, с. Вълчи-Долъ, Провадийско—търговия на дребно
съ спиртни питиета.
Опр. № 3072—15 септ. 1937 г. — Юрданъ Ив. Поповъ,
с. Раковецъ, Провадийско — търговия на дребно съ колориални, манифактурни, галантарийни, железарски и обущар
ски стоки, риба, бои и тютюнъ.
Опр. № 3073 - 1 5 септ. 1937 г. — Сотиръ Трайковъ Янастасовъ, Провадия — търговия на дребно съ дървенъ строителенъ материалъ, дребна железария, камъшъ и брави.
Опр. № 3074—15 септ. 1937 г. — Кирилъ Захариевъ Ко; цевъ, с. Дриново (Поповско) — търговия на дребно съ ва
рено кафе, шоколадъ. бонбони, сусамъ и боза,
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, Опр. № 3075—15 септ. 1937 г. — Касимъ Яфузъ Щ
рахимовъ, с. Дуранъ (Разградско) — търговия на дребно с
бакалски стоки и кафеджийство.
Oup. № 3076—15 септ. 1937 г. — Кина Панайотова Ci
тирова, с. Теодосиево (Г. Ореховско) — търговия на дребй
съ местни спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3077—15 септ. 1937, г. — Калю Марковъ ft
ровъ, Попово — търговия на едро и дребно съ стъклар
галантария и фото материали.
j»
Опр. № 3078-^15 септ. 1937 г. — Иванъ Добревъ}
новъ, с. Студенецъ (Разградско) — търговия на дребно!
колониални и манифактурни стоки.
Опр. № 3079—15 септ. 1937 г. — Иванъ Ивановъ Д»
ковъ, с. Яприлово (Поповско) — търговия на дребно и ед|
съ бакалски стоки.
Опр. № 3080-15 септ. 1937 г. — Иванка Хр. Гуцо«
Елена — търговия на едро и дребно съ спиртни питиета,11
тюнъ, кафеджийство, шкембеджийство и хотелиерство.
Опр. № 3081—15 септ. 1937 г. — Иванъ .Цветков* J
чиновъ, с. Владимировци (Исперихско) — търговия на Вг
но съ боза, захарни и шоколадови изделия.
Опр. № 3082—15 септ. 1937 г. — Иванъ Петров* к!
минковъ, Г. ОрЪховица — търговия на едро и дре°н0
хлЪбъ, зърнени храни, брашно и варива.
lit

Опр. № 3083-15 септ. 1937 г. Димитъръ Тодоро"*"
ловски, Габрово — търговия на едро и дребно съ 0
апарати.
Опр. № 3084-15 септ. 1937 г. — Димитъръ Димитра
Д. Рабчевъ, с. Павликени (В. Търновско) — търговия на ДР
бно съ вестници и тютюнъ.
Опр. № 3085—15 септ. 1937 г.. — Иванъ
иванъ Маринови
*viapm"-J
Ташевъ, .„с Острово (Разградско) —- търговия на дребно
дре°н
колониални и манифактурни стоки.
Опр. № 3086—15 септ. 1937 г. — Ганчо Точевъ r <J ;
гиевъ, с. Джулюница (Г. ОрЪховица) — търговия на ДР .
съ спиртни питиета, тютюнъ, бакалски стоки и сладкар
произведения.
П»

Опр. № 3087—15 септ. 1937 г. — Ганчо Тодоров*.^,
позо — търговия на дребно съ трикотажъ, галантария»
нени прежди, пасмантерия, парфюмерия, косметически
надлежности, мебели, памучни прежди и платове.
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Опр. >й 3088—15 септ. 1937 г. — Анастасия Александро
ва Генчева, с. Лесичери (В. Търновско) —- търговия на дреЗно съ спиртни питиета.
Опр. № 3089—14 септ. 1937 г. — Иванъ Христовъ Бъчзаровъ, Попово — търговия на дребно съ кафе, чай, слад
ко и локумъ.
Опр. № 3090-14 септ. 1937 г. — Илия Янковъ Лнтоновъ, Габрово — търговия на дребно съ захарни изделия,
овощия и колониалъ.
Опр. № 3091—14 септ. 1937 г. — Иванка Георгиева Видиновска, с. Килифарево (В. Търновско) — търговия на дре
бно съ колониалъ, брашнарство, зърнени храни, железария
и тютюнъ.
Опр. № 3092—14 септ. 1937 г. — Иванъ Г. Калчевъ, с.
Йовково (Еленско) — търговия на дребно съ спиртни питие
та, тютюнъ, колониалъ, петролъ, едъръ добитъкъ, сурови ко
жи, дребна железария.
Опр. № 3093—14 септ. 1937 г. — Илия Ивановъ Кара
Илиевъ, с. Батембергъ (Разградско) — търговия на дребно
съ колониалъ, манифактура и железария.
Опр. №3094—14 септ. 1937 г.—Иванъ Димитровъ Джамбазовъ, Г. Ореховица — търговия на дребно съ спиртни пи
тиета, безалкохолни питиета, консервирани закуски, скара и
обандерованъ тютюнъ.
Опр. № 3095—14 септ. 1937 г. — Иванъ Тодоровъ Димчевски, Г. Ореховица — търговия на дребно и едро съ зе
меделски произвед. бобъ, картофи, чесънъ, лукъ, арпаджикъ,
тиквено семе, зеленчуци, овощия, зърнени храни, варива, фуражъ, семена, предмети на градинарството, дърва за горене,
вжглища и свинска мась.
Опр. № 3096—14 септ. 1937 г. — Гиню Дтанасовъ Гюлевъ, Поповъ — търговия на едро и дребно съ електриче
ски и машинни материали, представителство и машини.
Опр. № 3097—14 септ. 1937 г. — Лалю Христовъ Лалевъ, с. Трънето (Габровско) търговия на едро и дребно съ
бакалия, зърнени храни, захарни изделия, плодове и .боза.
Опр. №. 3098—14 септ. 1937 г. — Борисъ Денчевъ Мариновъ, с. Войнежа (В. Търновско) — търговия на дребно съ
манифактура, колониалъ и галантерия.
Опр. №. 3099—14 септ. 1937 г. Колю Ивановъ Рязковъ,
Габрово — търговия на едро и дребно съ обуща и обущар
ски материали.
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Опр. № 3100—14 септ. 1937 г. — Кирилъ ГеоргиевъКу.
мановъ, гара Г. Ореховица — търговия на дребно съ маш»
ни, машинни части и електрически материали.
Опр. № 3101—14 септ. 1937 г. — Неделко Ивановъ to
левъ, с. Струйно (Шуменско) — търговия на дребно сьб»
калия и яйчарство.
Опр. № 3102—14 септ. 1937 г. — „Приятна почивка"»
Хараланъ Георгиевъ Харалановъ, с. Радко Димитриевъ р
менско) — търговия на дребно съ питиепродавство.
Опр. №3103—14 септ. 1937 г. — Тодоръ СтояновъЪ
доровъ, с. Тръстиково (Провадийско) — търговия на дреб*
съ яйца, кокошки и кожи.
Опр. № 3104—14 септ. 1937 г.—Яли Еминовъ Чаушевъ
с- Веселиново (Разградско) — търговия на дребно съ бака!
ски и манифактурни стоки.
Опр. № 3105-14 септ. 1937 г.—Краю Найденовъ Краен*
Исперихъ—търговия на дребно съ спиртни питиета и тютюш>
Опр: № 3106—14 септ. 1937 г, —Мария Димитрова Р№
нева, с. Горе. Гор. Тръмбешъ (Г. Ореховско) — търговия й
дребно съ спиртни питиета, бакалия и тютюнъ.
Опр. № 3107—14 септ. 1937 г,—Паскалъ ДимовъПаск*
левъ, Разградъ—търговия на дребно съ железария и бои.
Опр. № 3108-14 септ. 1937 г.—Кирилъ Янковъ Илиевъ
с. Козаревецъ (Г. Ореховско)—търговия на едро и дребно
зеленчуци, маслодайни семена, варива и грозде.
Опр. № 3109—14 септ. 1937 г. — „Прогресъ" на Петко
Цаневъ Гърковъ, с. Тръбачъ (Разградско)—търговия на ДРе
но съ колониални стоки.
Опр. № 3110—14 септ. 1937 г. — Станка Георгиева Ф»
лева, с. Михалци (В. Търновско)—търговия на дребно съ к
феджийство и захарни изделия.
Опр. № 3111—14 септ. 1937 г—Момчо Тодоровъ Мо*
чевъ, с. Невша (Провадийско)—търговия на дребно съ спир'
ни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3112—14 септ. 1937 г. — Илия Симеоновъ Ч*
ковъ, с. Трапище (Разградско)—търговия на дребно съ спир "
ни питиета и тютюнъ.
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Опр. № 3113—14 септ. 1937 г. — Питидпродавница на
дребно и тютюнъ на дребно на Неделчо Дан. Мариновъ, с.
Тръбачъ (Разградско) — търговия на дребно сь спиртни пи
тиета и тютюнъ.
Опр. № 3114—14 септ. 1937 г.—Стоянъ Тодоровъ, Вар
на—търговия на едро и дребно съ брашна, трици, зърнени
храни и варива.
Опр. № 3115—15 септ. 1937 г,—Димитъръ Петковъ Янгеловъ, с. Страхилъ (Варненско)—търговия на дребно съ ба
калия и манифактураОпр. № 3116—15 септ. 1937 г. — Васка Трайкова Неде
ва, с. Владиславово (Варненско)—търговия на едро и дребно
съ спиртни питиета.
Опр. № 3117—15 септ. 1937 г. — Никола Василевъ Памукчиевъ. с. Калтинецъ (Г. Ореховско)—търговия на едро и
дребно съ зърнени храни и брашна.
Опр. № 3118—15 септ. 1937 г.—Трифонъ Геновъ, с. Циганово, (Г. Ореховско) — търговия на едро и дребно се зеленчукъ, фуражъ, варива, свинска масъ, малки прасета.
Опр. № 3119—15 септ. 1937 г,—Колониалъ и манифактура „Пчела" на Панчо Ивановъ Пеневъ, с. Красенъ долъ
(Н. Пазарско)—търговия на дребно сь колониалъ, мвнифактура, галантерия и тютюнъ.
Опр. № 3120—15 септ. 1937 г. — Тютюнопродавница и
бакалия на Добри Юрдановъ Кръчмаровъ, с. Девня (Прова
дийско)—търговия на дребно съ спиртни ситиета, кафе, чай,
колониалъ, манифактура, галантария, стъклария, кинкалерия,
риби, грънци, тютюнъ, железария, МЛЕЧНИ произведения.
Опр. № 3121—15 септ. 1937 г. — Яфузъ Османъ Халиловъ, с. Св. Гораздъ (Шуменско)—търговия на едро и дреб
но съ колониалъ и манифактура.
Опр. № 3122—15 септ. 1937 г. — „Ефтимъ Г. Поповъ"
на Дечо Ст. Маджаровъ, Омортагъ — търговия на дребно сь
хотелиерство и спиртни питиета
Опр. № 3123—15 септ. 1937 г. — Райна Димитрова Ко
стадинова, с. Медовецъ (Провадийско) — търговия на дребно
съ бакалия и манифактура.
Опр. Яз 3124—15 септ. 1937 г.—Цаню Цаневъ Христовъ,
с Ионково (Исперихско) — търговия на дребно съ бакалия,
манифактура и тютюнъ.
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Опр. № 3125—15 септ. 1937 г. — Христо Станевъ Цанковъ, с. Черневци (Габровско) — търговия на едро и дребно
съ спиртни питиета, колониалъ, восъкъ, дърволакъ и кожи.
Опр. № 3126—15 септ. 1037 г. — Люцканъ Ст. Максимовъ, с. Драгижево (В. Търновско) търговия на едро и дре
бно съ плодове.
Опр. № 3127—15 септ. 1937 г,—Иванъ Филевъ Войковъ,
с. Драгижево (В. Търновско)—търговия на едро и дребно съ
сурови ксжи.
Опр. № 3128—15 септ. 1937 r . - Б о р и с ъ С. Стаматовъ, с.
Драгижево (В. Търновско) — търговия на едро и дребно съ
сурови животински кожи.
Опр. № 3129—15 септ. 1937 г. — Руси Янковъ Семерджиевъ, с. Драгижево (В. Търновско) — търговия на дребно
съ бонбони, халви и боза.
Опр. № 3130—15 септ. 1937 г.— Кръчма на Христо Николаевъ, с. Гол. Изворъ (Разградско)—търговия на дребно съ
спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3131 — 15 септ. 1937 г.—Петъръ Колевъ Йордановъ, с, Одаите (В. Търновско) — търговия на дребно съ
спиртни питиета и бакалия.
Опр. № 3132—15 септ. 1937 г.—Питиепродавница и ресторантъ на Янастасъ Мариновъ Чифудовъ, гара Гора Оря
ховица — търговия на дребно съ спиртни питиета и гостияничарство.
Опр. № 3133—15 септ. 1937 г.—Бакалия и ианифактура
на Маринъ Я. Чаушевъ, с. Косовча (Н. Пазарско)—търговия
на дребно съ колониалъ, манифактура, галантерия и кафе
джии ство.
Опр. № 3134—15 септ. 1937 г—Язария М. Фархи, Ш У'
менъ—търговия на дребно съ стъкларски стоки.
Опр. № 3135—15 септ. 1937 г.— Ятанасъ Ст. Цоневъ, с.
Джупюница (Г. Ореховско) — търговия на едро и дребно сь
спиртни питиета, бакалски стоки и тютюнъ.
Опр. № 3136—15 септ. 1937 г. — Любомиръ Ив. Самсо-.
новъ, гара Горна Ореховица—търговия на дребно съ коло
ниални стоки.
Олр. № 3137—15 септ. 1937 п—Витанъ П. Витановъ, с
Гор. С-вновецъ (Г. Ореховско) търговия на дребно съ мани
фактура, столове, шапки, манта, трикотажъ и кинкалерия.
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Опр. № 3138—15 септ. 1937 г. — Бакалия на Величко
Стайчевъ Стайчевъ, с. Кардамъ (Поповско)—търговия на ед
ро и дребно съ бакалия.
Опр. № 3139—15 септ. 1937 г. — „Бояджиевъ & Дими
тровъ" на Венко Димитровъ, Гор. Ореховица — търговия на
едро и дребно съ железарски стоки, кожени ремъци, техни
чески артикули, безиръ, бои, коларски и технически инстру
менти и търговски представителства.
Опр. № 3140—15 септ. 1937 г.—Парашкева Ят. Миховъ,
Г. Ореховица—гърговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 3141-15 септ. 1937 г. — Петко Хр. Поповъ, с.
Пол. СЪновецъ (В. Търновско)—търговия на дребно съ спир
тни питиета и бакалски стоки.
.Опр. № 3142—15 септ. 1937 г. — Петъръ М. Петровъ, с.
Пороище (Разградско)—търговия на дребно съ колониалъ.
Опр. № 3143—15 септ. 1937 г. — Пена Савова, с. Шилковци (Еленско) — търговия на дребно съ спиртни питиета,
тютюнъ, колониалъ, галантерия, памуч. прежди, забрадки, сарашки произведения, дребна железария, захарни изделия.
Опр. № 3144—15 септ. 1937 г. — Петко Михалевъ Обущаровъ, с. Владимировци (Исперихско) — търговия на дребно съ бакалски стоки, манифактура и тютюнъ.
Опр. № 3145—15 септ. 1937 г. — Бакалница на Петъръ
Цоневъ Минчевъ, с. Борисово (Разградско)—търговия на дре
бно съ бакалски и манифактурни стоки.
Опр. № 3146—15 септ. 1937 г. — Пеню ЯндрЪевъ Пеневъ, Нови Пазаръ — търговия на едро и дребно съ коло
ниални стоки.
Опр. № 3147—15 септ. 1937 г. — Димитърь Н. Дацковъ,
Разградъ—търговия на дребно съ бакалия.
Опр. № 3148-15 септ. 1937 г. — Бакалия на Добри Димитровъ Добревъ, Попово — търговия на едро и дребно съ
бакалски стоки.
Опр. № 3149—15 септ. 1937 г. — Кафене и тютюнъ на
дребно на Иванъ Димитровъ, с. Посабина (Поповско) — тър
говия на дребно съ кафе, тютюнъ, кибритъ н спирт, питиета.
Опр. № 3150—15 септ. 1937 г. — Илия Ивановъ, с. Светленъ (Поповско) — търговия на дребно съ бакалски стоки,
спиртни питиета и варено кафе.
Опр. № 3151—15 септ. 1937 г.—Димитъръ СтойчевъМи-
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халевъ, с. Светленъ (Поповско) — търговия на дребно сь
бакалия, спиртни питиета и кафеджийство.
Опр. № 3152—15 септ. 1937 г.-Петъръ Емандиевъ Миховъ, с. Равна (Провадийско) — търговия на дребно съ ба
калия, манифактура, стъклария, кинкалерия, галантерия, тютюнъ, джамове и кафеджийство.
Опр. № 3153—15 септ. 1937 г.—„Владиславъ Мариновъ,
на Райна Владиславъ Маринова, Провадия—-търговия на ед
ро и дребно съ книжарски артикули.
Опр. № 3154—15 септ. 1937 г.— Велчо П. Бучуковъ. га
ра Хитрино, (Щуменско) — търговия на едро и дребно сь
колониалъ, манифактура, галантерия, кинкалерия, готови обу
ща и зърнени храни.
Опр. № 3155-15 септ. 1937 г. — Жеко Митевъ Жековъ
питиепродавница „Земледелска задруга", с Синделъ (Про
вадийско)—търговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 3156—15 септ. 1937 г. — Кръстю Стояновъ Койчевъ, с. Дъбравино (Провадийско) — търговия на дребно сь
спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. •№ 3157-15 септ. 1937 г. — Драгой Керчевъ Драг'
невъ, с Червенци (Провадийско) — търговия на дребно сь
кафе, чай, сода и лимонада.
Опр. № 3158—15 септ. 1937 г. — Велико Илиевъ Бодуровъ, с. Сушина (Преславско)—търговия на дребно съ мани
фактура, колониалъ и тютюнъ.
Опр. № 3159-15 септ. 1937 г. — Ганчо Койчевъ Димитровъ, Дреново—търговия на едро и дребно съ ломени ка
мъни и чакълъ.
Опр. № 3160—15 септ. 1937 г.—Неделчо Мариновъ Недвлковъ, с. Злокученъ—търговия на дребно съ спиртни пи
тиета и тютюнъ.
Опр. Ks 3161—15 септ. 1937 год. — Василъ Димитров*
Шикалановъ, Г. Ореховица—търговия на дребно съ спиртни
питиета, бакалия, суджуци, пастърма, соль и газъ.
Опр. № 3162—15 септ. 1937 г. — Закаръ Дердерянъ.
Разградъ — съ кафеджийство.
Опр. № 3163—15 септ. 1937 г. — Петко Ив. Стояновъ,
Исперихъ — търговия на дребно съ дрехи, вълн. платове, ма
нифактурни стоки, шапки, трикотажъ и галантерия.
Опр. № 3164—15 септ. 1937 г. — Сиранушъ Гирагоз*
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Пилибосянъ, Разградъ — търговия на галантерия, манифактура, кинкалерия, трикотажъ на дребно.
Опр. № 3165—15 септ. 1937 г. — Хасанъ Сюлюмановъ
Кьосевъ, Разградъ — търговия на дребно сь плодове и кафеджийство.
Опр. № 3166—15 септ. 1937 г. — Христо Ст. Първановъ
Разградъ — търговия на дребно съ ценни книжа.
Опр. № 3167—15 септ. 1937 г. — Мустафа Яхмедовъ
Месудовъ, Разградъ — кафеджийство.
Опр. № 3168—15 спет. 1937 г. — Бакалница на Иванъ
Върбановъ, с. Владимировци, Исперихско — търговия на
дребно съ колониалъ, манифактура и тютюнъ.
Опр. № 3169—15 септ. 1937 г. — Ягопъ Нишановъ Ягоповъ, Варна — търговия на едро и дребно съ стари метали.
Опр. № 3170—15 септ. 1937 г. — Книжарница „Родина"
на Иванъ Хр. Ничковъ, Варна — търговия на едро и дребно
съ книжарски артикули.
Опр. № 3171 — 15 септ. 1537 г. — Александъръ Мирчевъ
Желевъ, Варна — търговия на дребно и едро съ ножове,
дърв. стругарски изделия и дътски играчки.
Опр. № 3172—15 септ. 1937 г. — Стоянъ Лврамовъ,
Варна — търговия на дребно съ спиртъ за горене и оцетъ.
Опр. № 3173-15 септ. 1937 г.—Бука Р. Басанъ, Варна
— търговия на едро и дребно съ бижутерия, гюлово масло
и сарафство.
Опр. № 3174—15 септ. 1937 г. — Зеленчуко-Овощарница
на Наумъ Иванъ Темелковъ, Варна — търговия на дребно
съ зеленчукъ, овощия и съестни продукти.
Опр. № 3175—15 септ. 1937 г. — Енчо Николовъ Енчевъ, Бояджийски и джамджийски магазинъ „Искуство"
Варна, — търговия на дребно съ бояджийски и джамджий
ски материали.
Опр. № 3176—15 септ. 1937 г. — Варжийница на Василъ Николовъ, Варна — търговия на едро и дребно съ
варь, камъни и дърва за горене.
Опр. № 3177-15 септ. 1937 г. — Стоянъ Петровъ Нешевъ, Г. Оряховица -търговия на едро и дребно сь рогозки.
Опр. № 3178—15 септ. 1937 г. — Руси Бейковъ Петковъ
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с Балванъ' В. Търновско — търговия на дребно съ бакал
ски стоки и кафеджийство.
Опр. № 3179-15 септ. 1937 г. — Трифонъ Продановъ
Трифоновъ, с. Ковачевецъ — търговия на дребно съ учени
чески потреби, колониалъ, цървули, сурови каучукови изделия.
Опр. № 3180-15 септ. 1937 г. — Юзейръ Латифовъ
Бислимовъ, Търговище — търговия на дребно съ захарни
изделия и боза.
Опр. № 3181-15 септ. 1937 г. — Панайотъ К. Шиваровъ, Търговище — кафеджийство.
Опр. № 3182-15 септ. 1937 г. — Халиме Мехмедова
Ялиева, Търговище — търговия на дребно съ бакалски и
манифактурни стоки.
Опр. № 3183—15 септ. 1937 г. — Ялександъръ Георгиевъ Минковъ, с. Стражица — търговия на едро съ яйца,
птици, зарзалови костилки, свинска мась.
Опр. № 3184-15 септ. 1937 г.—Щерю Филиповъ Щеревъ
с. Стражица, Гор. Ореховско — търговия на дребно съ за
харни изделия и боза.
Опр. №3185—15 септ. 1937 г. — Янка Н. Стоянова,
Търново—търговия на дребно съ трикотажъ и манифактураОпр. № 3186—15 септ. 1937 г. — Османъ Ходжа Ибрямовъ, Шуменъ — търговия на дребно съ вехти дрехи и
обуща.
Опр. № 3187—15 септ. 1937 г. — Давидъ Йорцановъ
Стояновъ, с. Изгревъ, Г. Ореховско — търговия на дребно
съ спиртни питиета, бакалия и тютюнъ.
Опр. № 3188—15 септ. 1937 г. — Яптула Османовъ
Мустафовъ Гьочъ, Шуменъ — търговия на дребно съ боза,
просо, овощия и дини.
Опр. № 3189—15 септ. 1937 г. — Сафединъ Сахтяровъ
Шуменъ — търговия на дребно съ захарни изделия и боза.
Опр. № 3190—15 септ. 1937 г. — Яршалуизъ Яртюнъ
Степанянъ, Шуменъ — търговия на дребно съ чукано кафе.
, Опр. № 3191—15 септ. 1937 г. — Чани Петровъ Чаневъ
с. Войвода, Н. Пазарско — търговия на дребно съ спиртни
питиета.
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Опр. 3192—15 септ. 1937 г. — Хюсеинъ Яхмедовъ Кара
Шабановъ, Разградъ — кафеджийство.
Опр. № 3193-15 септ. 1937 г.—'Донка' Ив. Панайотова
с. Стеврекъ, Еленско—търговия на едро и дребно сь спиртни
питиета, тютюнъ и захарни издЬлия.
Опр. № 3194—15 септ. 1937 г. — Харалампи Гавраиловъ
Стойковъ, е-Стеврекъ, Еленско — търговия на дребно сь
дребна железария, петролъ, захарни изделия, колониалъ,
боза, брашна, тютюнъ и халва.
Опр. № 3195—15 септ. 1937 г. — Пею Илиевъ с. Брегь
Търговищско — търговия на дребно съ спиртни питиета и
тютюнъ.
Опр. № 3196—15 септ. 1937 г. — Сеидъ Исмаиловъ х.
гЛлиевъ, Търговище — търговия на дребно съ кафе, чай,
лимонада, сайдеръ, сода и восъкъ.
Опр. № 3197—15 септ. 1937 г. — Владимиръ Илиевъ
Захариевъ, с. Стража, Търговищско — търговия на едро и
дребно съ варь.
Опр. № 3198—15 септ. 1937 г. —• Димигьръ Хр. Димитровъ, с. Подгорица, Поповско — търговия на дребно съ
кафе, захарни изделия.
Опр. № 3199—15 септ. 1937 г. — Дтанась Лристотелевъ
с. Дългополъ, Провадийско — търговия на дребно съ
кафеджийство.
Опр. № 3200—15 септ. 1937 г.—Бращнарство на Тончо
Геновъ Дончевъ, Попово — търговия на едро и дребно съ
брашна, ярми, фуражъ и варива.
Опр. № 3201—15 септ. 1937 г. — Брашнарство на Симеонъ Георгиевъ Пузино, Попово—търговия на едро и дре
бно съ брашна, ярми, фуражъ и варива.
Опр. № 3202—15 септ. 1937 г.—Минчо Кирчевъ Миневъ,
Търговище—търговия на дребно съ крфеджийство.
Опр. № 3203—15 септ. 1937 г. — Димигьръ Боню Колевъ, кв. Яспарухово, Варна—търговия на едро и дребно съ
варь и дърва за горене.
Опр. X» 3204—15 септ. 1937 г. — Иванъ Матевъ, Преславъ — търговия на едро и дребно съ книжарски и бакалски стоки.
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Опр. № 3205—15 септ. 1937 г. — Христо Николовъ Куфаровъ, Варна—търговия на дребно съ бакалски стоки.
Опр. № 3206—15 септ. 1937 г.—„Михаилъ Лврамовъ" на
Маргарита Мих. Аврамова, Варна—търговия на дребно и ед
ро сь бакалски стоки и чукано кафе.
Опр. № 3207—15 септ. 1937 г. — „Две Камили" на Рупенъ Д. Бенлиянъ, Варна — търговия на едро и дребно съ
бакалия и чукано кафе.
Опр. № 3208—15 септ. 1937 г. — „Ориентъ" на Оникъ
Янтраникъ Джезариянъ, Варна—търговия на едро и дребно
съ бакалия и чукано кафе.
.•"'• Опр. № 3209—16 септ. 1937 г. — Борисъ Вичевъ Тодоровъ — Провадия — кафеджийство.
Опр. № 3210—16 септ. 1937 г. — Минасъ Гарабедъ
Хекимянъ, Варна — търговия на дребно съ варь.
Опр. № 3211—16 септ. 1937 п — Кохарикъ Двакъ Назарянъ, Варна — търговия на дребно съ кафеджийство.
Опр. № 3212—16 септ. 1937 г. — Пена Тодорова Сира
кова, с. Тръстика (Разградско) — търговия на дребно съ ба
калия и кафеджийство.
Опр. № 3213—16 септ. 1937 г. — „Дончо Костадиновъ &
Манаси Дончевъ" на Дончо Костадиновъ, с. Поляне (Омортагско) — търговия на дребно сь бакалски стоки и манифактура.
Опр. № 3214—16 септ, 1937 г.—Складъ на зърнени хра
ни на Иванъ Минчевъ, с. Маково (Поповско) — търговия на
едро и дребно съ зърнени храни.
Опр. № 3215—16 септ. 1937 г. — Янко Славовъ Бончевъ, с. Гол. Ново, (Поповско) — търговия на дребно съ ба
калски стоки, захарни изделия и кафеджийство.
Опр. № 3216—16 септ. 1937 г. — Колониялъ „Руня" на
Тодоръ Г. Пуневски, с. Кръшно, (Поповско) — търговия на
дребно съ колониални стоки.
Опр. № 3217—16 септ. 1937 г. — Йорданъ Йорданов*
Филиповъ, с. Теодосиево (Г. Ореховско) — търговия на дре
бно съ спиртни питиета и тютюнъ. ,
Опр. № 3218—16 септ. 1937 г. — Иванъ Дончевъ Дев
ненски, с. Телецъ (Разградско) — търговия на дребно сь тю
тюнъ, игри за развлечение и кафеджийство.
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Опр. № 3219-16 септ. 1937 г. — „Соколъ" на Станчо
Колевъ Владковъ, с. Длъгна (Дееновско) — търговия на дре
бно съ спиртни питиета, тютюнъ, колониалъ, стъклария, же
лезарски стоки, вжжа, кожени изд-влия, газъ, катранъ, анилинови бои, захарни изделия.
Опр. № 3220—16 септ. 1937 г. — Кръстю Тодоровъ Тенжерковъ, с. Самоводене (В. Търновско) — търговия на едро
и дребно съ зеленчукъ, варива, мась и грозде.
Опр. № 3221—15 септ. 1937 г. — Стоянъ Дачевъ Мицкановъ, В." Търново — търговия на дребно съ [манифактур
ни стоки.
Опр. № 3222—16 септ. 1937 г. — „Зора" на Михаилъ
Map. Каралеевъ, с. Самоводене (В. Търновско) — търговия на
дребно съ спиртни питиета, бакалия и тютюнъ.
Опр. № 3223—16 септ. 1937 г. — Иванъ Христовъ Пангеловъ, с. Самоводене, В. Търновско — търговия на дребно
съ колониални стоки, царвули, спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3224—16 септ. 1937 г.—Янко Николовъ Дочевъ
с. Самоводене, В. Търновско — тъъговия на дребно съ
ханджийство.
Опр. № 3225—16 сеет. 1937 г. — Казино-ресторантъ на
Иосифъ Обрешковъ Беновъ, с. Ресенъ, В. Търновско — тър
говия на дребно съ спиртни питиета, бакалия и тютюнъ.
Опр. J* 3226—16 септ. 1937 г. — Сладкарница на Лефтеръ Пан. Колишевъ с. Хотница, В. Търновско — търговия
на дребно съ сладкарски захарни изделия.
Опр. № 3227—16 септ. 1937 г.—Бозаджийница „Дебъръ"
на Иванъ Ефт. Трайковъ, с. Ресенъ, В. Търновско — гьргоговия на дребно съ боза, фабрични захарни изделия.
Опр. № 3228—16 септ. 1937 г. — Маринъ Мариновъ
Харизановъ, с. Гороцветъ, Разградско — търговия на дребно
съ манифактура и спиртни питиета.
Опр. № 3229—16 септ. 1937 г. — .Приятна почивка" на
Кръстю Пенчевъ Стругаровъ, с. Пчелище, В. Търновско —
търговия на дребно съ спиртни питиета и колониални стоки.
Опр. № 3230—16 септ. 1937 г. — Тодоръ Ивановъ Добруджалиевъ, В. Търново — търговия на дребно съ спиртни
питиета, ханджийство и хотелиерство.
Опр. № 3231—16 септ. 1937 г. — Иванъ Василевъ х.
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Василевъ, В. Търново — търговия на дребно съ спиртни го
тиета, ханджийство и хотелиерство.
Опр. № 3232—16 септ. 1937 г.—Пеню Георгиевъ Дп*
ковъ, с. Бела река, Преславско — търговия на дребно сь
бакалия и манифактура.
Опр. Х° 3233—16 септ. 1937 г. — Япостолъ ИлиевъМ»
хаиловъ, с. Надарево, Търговище — търговия на дребно о
спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3234—16 септ. 1937 г. — .Малка печалба" *
Иорданъ Рачевъ Поповъ, с. Теодосиево, Г. Ореховско торговия на дребно съ манифактура, галантария, трикотаж
валнени и памучни прежди и шапки.
Опр. № 3235—16 септ. 1937 г. — Бозаджийница „й
воръ" на Г. Стефановъ, с. Пушево, В. Търновско — тьр
вия на дребно съ боза, сладкарски произведения.
Опр. № 3236—16 септ. 1937 г. — Сладкарница и &
жарница „Павлов" на Боянъ Павловъ, с. Горн. Липнив
В. Търновско — търговия на дребно съ захарни изделия
книжарски стоки.
Опр № 3237—16 септ. 1937 г. — Иванъ Ст. Солдато^
с. Козаревецъ, Г. Ореховско — търговия на дребно сь
нифактура, бакалия и галантария.
Опр. № 3238—16 септ. 1937 г. — Хазаръ Са.и
Хазаровъ, Варна — търговия на дребно съ кафеджийств •
Опр. № 3239—16 септ. 1937 г. — Богосъ Ованезъ &:
гозовъ, Варна—търговия на дребно съ тютюнъ и кафеджии
Опр. № 3240—16 септ. 1937 г. — Цоню Костовъ ^
невъ, с. Звегоръ, Шуменско — търговия на дребно сь
лониялъ и манифактура.
Опр. № 3241—16 септ. 1937 г. — Иванъ Стойков*^
дутовъ, с. Присово, В. Търновско — търговия на еДР
дребно съ зеленчукъ и овощия.
Опр. № 3242—16 септ. 1937 г. — Маринъ Стоянов^
Джулюница, Г. Ореховско — търговия на дребно сь кни)«
ски артикули и захарни изделия.
Опр. № 3243-16 септ. 1937 г—Пенчо Спасовъ By*JJ
с. Лесичери, Габровско—търговия не едро и дребно сь к
ниални стоки и захарни изделия.
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Опр. № 3244-16 септ, 1937 г. — Иванъ Т. Колевъ, с
Константинъ, Еленско — търговия на дребно и едро съ
дървени въглища, дърв. строителенъ материалъ и бъчварски
материали.
Опр. № 3245—16 септ. 1937 г.—Яхмедъ Халиловъ Ефендиевъ, Разградъ — търговия на дребно сь колониални стоки.
Опр. №. 3246—16 септ. 1937 г. — Христо Василевъ Драгановъ, с. Гор. Гор. Тръмбешъ, (Г. ОрЪховско) — търговия
на дребно съ колониални стоки.
Опр. № 3247—16 септ. 1937 г. Трифонъ Черневъ, Шуменъ — търговия на дребно съ бакалски стоки.
Опр. № 3248—16 септ. 1937 г. — Филипъ Георгиевъ, с.
Константинъ (Еленско) — търговия на едро и дребно съ дървенъ строителенъ материалъ и бъчварски материали.
Опр. № 3249—16 септ. 1937 г. — Георги Димитровъ
Стойковъ, Разградъ — търговия на дребно съ спиртни пи
тиета и тютюнъ.
Опр. № 3250—16 септ. 1937 г. — Иванка Петкова Стоя
нова, с. Липникъ (Разградско) — търговия на дребно сь
бакалия.
Опр. № 3251—16 септ. 1937 г. — Кафене „Македония"
на Стефанъ Филиповъ, с. Мадара (Шуменско),— търговия на
дребно съ захарни издЬлия и кафеджийство.
Опр. № 3252—16 септ. 1937 г. — Питейно заведение на
Никола Георгиевъ Яджимлерски, с. Белоградецъ (Н. Пазар
ско) —търговия на дребно съ спиртни питиета и тютюнъ.
Опр. № 3253—16 септ. 1937 г. — Петко Драгневъ Поповъ, В. Търново — търговия на дребно съ готови обуща и
кожени материали за обуща.
Опр. № 3154—17 септ. 1937 г. — Питиепродавница на
Стефанъ К. Коеджиковъ, гара Гор. Ореховица — търговия
на дребно сь спиртни питиета.
Опр. № 3255—16 септ. 1937 г. — Младенъ С. Даневъ.
с. Дол. Липница (В. Търновско) — търговия на едро и дреб
но сь спиртни питиета и колониалъ.
Опр. № 3256—16 септ. 1937 г. — „Батинка" на Юрданъ
Пенчевъ Петровъ, Шуменъ — търговия на дребно сь спирт
ни питиета.
Опр. № 3257—16 септ. 1937 г. — Бозаджийница на Бо-
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рисъ П. Ивановъ, с. Леденикъ (В. Търновско) — търговия на
дребно съ боза, захарни изделия и кафеджийство.
Опр. № 3258—16 септ. 1937 г. — Александра Ст. Пене
ва, с. Калиново (В. Търновско) — търговия на дребно съ
спиртни питиета и бакалия.
Опр. № 3259—16 септ. 1937 г.—Йовка Беликова, с. Be- I
селиново (Преславско) — търговия на дребно съ спиртни
питиета.
. •- •
Опр. № 3260—16 септ. 1937 г. — Кръчма и бакалия на
Цона Дачева, с. Борисово (Разградско) — търговия на дреб
но съ бакалия и спиртни питиета.
Опр. № 3261—16 септ. 1937 г. — Георги Цаневъ Георгиевъ, с, Златарица (Еленско) — търговия на едро и дребно
съ зърнени храни, съестни продукти, дървени вжглища, кюс
пе и свини.
Опр. № 3262—16 септ. 1937 г. — Кръстю Митевъ, с. Во
дица (Поповско) търговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 3263-16 септ. 1937 г. — Юрданъ ЛазаровъКолевъ, с. Веселиново (Преславско) — търговия на дребно <*
спиртни питиета.
Опр. N° 3264—16 септ. 1937 г. — Ресторантъ и хотел*
„Еленски" на Донка Т. Ив. Димкинъ, гара Г. Ореховица -*
търговия на дребно съ спиртни питиета и хотелиерство.
Опр. № 3265—17 септ. 1937 г. — Кафене н а РгастюМ*
Чаушъ Кадировъ, с. Белоградецъ (Н. Пазарско) — гъргови
на дребно съ варено кафе и чай.
Опр. № 3266—16 септ. 1937 г. — Димитъръ Парашкавова, Попово — търговия на едро и дребно съ кожи, стар
парцали, костилки, старъ бакъръ, вълна, орехи, яйца и кокОШ* •
Опр. У& 3267—16 септ. 1937 г. — Лрифъ Таибовъ Илиязовъ, Търговище — търговия на древно съ сирене, кашка*
валъ, пресно и кисело млеко и захарни изделия.
Опр. № 3268—16 септ. 1937 г.—Сали Мехмедовъ, ХалиД°в
Търговище—търговия на дребно съ боза и захарни издали •
Опр. № 3269—16 септ. 1937 г. - Върбанъ Михов* Не*
дЪлкоаъ, Попово — търговия на едро и дребно съ обуш8""
ски материали.
Опр. № 3270-16 септ. 1937 г. — Ятанасъ Георгиев*
Мишевъ, Варна — търговия на дребно съ хотелиерство.
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Опр. № 3271—16 септ. 1937 г. — Вартанъ Такворъ
Фенерджиянъ, Варна—търговия на дребно съ готови дрехи.
Опр. № 3272—16 септ. 1937 г. — Траянъ Н. Николовъ
Варна — търговия на дребно съ дървенъ сУроителенъ
материалъ.
Опр. № 3273—16 септ. 1937 г. — Бакалия и кафене на
Иванъ Райковъ, с. Кръшно, Поповско — търговия на дребно
съ колониалъ, яйца и кафеджийство.
Опр. № 3274—16 септ. 1937 г. — Бакалия на Колю Димовъ, с. Гол. Ново, Поповско — търговия на дребно съ бакалски стоки и тютюнъ.
Опр. № 3275-16 септ. 1937 г. — Кафене на Иванъ
Юр. Стояновъ, с. Игнатиево, Варненско—търговия на дребно
съ кафеджийство.
Опр. К? 3276—16 септ. 1937 г. — Илия Сланевъ Станчевъ, Преславъ — търговия на дребно съ яйца, кожи и
кокошки.
Опр. № 3277—16 септ. 1937 г. — Питиепродавница и
ханъ „Почивка" на Димитъръ П. Кръстевъ, Нови Пазаръ —
търговия на дребно съ спиртни питиета тютюнъ и ханджийство.
Опр. № 3278-^16 септ. 1937 г. — Кафене на Къню Стефановъ Димитровъ с. Дурачъ, Исперихско — търговия на
дребно съ захарни изделия и кафеджийство.
Опр. № 3279—16 септ. 1937 г. —Юрданъ Г. Джелебовъ
с. Девня, Провадийско — търговия на дребно съ спиртни
питиета и тютюнъ.
Опр. Nb3280—16 септ. 1937 г.—Бакалия и манифактура
на Велико Хр. В. Чолаковъ, с. Паламарци, Поповско — тър
говия на едро и дребно съ бакалски стоки и манифактура.
Опр. — 3281—16 септ. 1937 г. — Магазинъ Кооперация
на Станю Стефановъ Терзиевъ, Провадия — търговия на
дребно съ каскети, шапки, анилинови и земни бои, оръжие,
патрони, джамджийски стоки, железария, ахтария, манифакт
УРа, прежди, кинкалерия, хранителни продукти, трикотажъ,
колониалъ, взривни и ловджийски материали, галантария,
обувки и емайлирани стоки.
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Опр. № 3282—16 септ. 1937 г. — Георги Станевъ х.
Ивановъ, с. Сушица, Г. Ореховско — търговия на дребно сь
бакалия, захарни изделия, анилинови бои, кинкалерия, пар
фюмерия, книжни материали, горивни и смазовачни иатер.
Опр. № 3283—16 септ. 1937 г. — Василъ Илиевъ Шандурковъ, Габрово — търговия на дребно съ бакалски стоки
плодове и захарни изделия.
Опр. № 3284—16 септ. 1937 г. — Бозаджийница и млЪкарница „Ловецъ" на Иорданъ Г. Големановъ, Габрово търговия на дребно съ боза, плодове, млечни произведения
и колбаси.
. '
Опр. № 3285—16 септ. 1937 г. — „Лозенъ-градъ" на
Илия Георгиевъ, с. Зорница, Варненско—търговия на дребно
съ спиртни питиета, тютюнъ и бокалски стоки.
Опр. № 3286—16 септ. 1937 г. .Пивница Тракия" на.
Георги Илиевъ Георгиевъ, с. Л. Каравелово, Варненско —
търговия на дребно съ спиртни питиета.
Опр. № 3287—16 септ. 1937 г. „Щастие" на АрменухУ
Саркизъ Мовсезова, Варна — търговия на дребно сь ба
калски стоки.
Опр. № 3288—16 септ. 1937 г. — „Мраморно море' на
на Панайотъ Анд. Ивановъ, с. Дивдедово, Шуменско — ^Р"
говия на дребно съ бакалия, манифактура, фураж13
зарзавать.
Опр. №' 3289—16 септ. 1937 г. — Станю Русевъ, с. Див
дедово (Шуменско)—търговия на дребно съ ханджийство.
Опр. № 3290—16 септ. 1937 г. — Мехмедъ Исмаиловъ
Хатибовъ, с. Струйно (Шуменско) — търговия на дребно съ
колониални стоки.
Опр. № 3291—16 септ. 1938 г. —Иванъ Ялексиевъ, ШУ"
менъ — търговия на дребно съ книжарство.
Опр. № 3292—16 септ. 1937 г. — Бакалия „Одринъ" н»
Христо Георгиевъ Константиновъ, с. Суха Река (Преславско*
— търговия на дребно съ колониалъ и манифактураОпр. № 3293—16 септ. 1937 г. — Симеонъ Марчевъ И°н*
чевъ, Разградъ — търговия на дребно на бакалия и бра шН °'
Опр. № 3294—16 септ. 1937 г. — Кирилъ Антонов* Янковъ, Провадия — търговия на едро и дребно съ зърнен
храни и млечни произведения.
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Опр. № 3295—16 септ. 1937 г. — Бакалия и манифактура на Ст. Димовъ, с. Ушници (Разградско) — търговия на
дребно съ колониалъ и яйца.
Опр. № 3296—16 септ. 1937 г. — „Морска Нимфа" на
Лсенъ Стефановъ Поповъ, Варна — търговия на дребно съ
парфюмерийни артикули.
Опр. № 3297—16 септ. 1937 г. — Иванъ Димовъ Ивановъ, Варна — търговия на едро и дребно съ готови обуща
и вълнени отпадъци.
Опр. № 3298—16 септ. 1937 г. — Филипъ Н. Чернаевъ,
с. Николаевка (Варненско) — търговия на дребно съ мЪстни
спиртни питиета.
Опр. № 3299-16 септ. 1937 г. — Колониаленъ и манифактуренъ магазинъ „ДЪдо Диню" на Пейчо К. Добревъ, с.
Дългополъ (Провадийско) — тъговия на дребно съ бакалски
стоки и манифактура.
Опр. № 3300—16 септ. 1937 г. ~- „Ягода" на Лполонъ
ЯндрЪевъ Николовъ, Варна — търговия на едро и дребно
съ бакалски стоки.

ЙО-80ЖНИ ЗОКОЙИ, Н В Д б И Н ПРШШЯВИЦН.
Наредба-законъ зз допълнение на закона за юридиче
ските лица.
Д- в. 97/1938 г.
Наредба-законъ за продължаване действието на наредбата-законъ за уреждане производството и продажбата на
розово масло.
Д- в- 97/1938 г.
Правилникъ за изменение правилника за прилагане на
закона за насърдчение борбата съ епизоотните по домаш
ните животни и птици.
Д. в. 103/1938 г.
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Правилникъ за вжтрешния редъ на Висшия търговски
съветъ.
Д. в. 105/1938 г.
Изменение и допълнение на устава
ипотекарна банка.

на Българската
Д. в. 107/1938 г

Указъ № 149. Решение за опрощаване дължими по ак
цизните закони глоби, данъци и лихви на несъстоятелни и
неправилно обложени данъкоплатци.
Д. в. 110/1938 г.
Заповедь № 1244 на Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, съ която се определя цената на
синия камъкъ, както следва: а) отъ английски произходъ на
едро франко вагонъ пристанищна гара—до 1150 лв.; б)огь
германски и др. произходъ на едро франко вагонъ приетастанищна гара — до 10.20 лв. кгр.

