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СТОПАIIСКИ БЮЛЕТИIIЪ
Орrанъ на Общото търговско
Иэлиэа периодично =-= сдружение въ rp. Хасково

//
Редактира комитетъ

Редакция и администрация-Хасково ул. ,,Раковсна? 1. Телефонъ № 108

nовъ проrресивеиъ ж. п.даиъкъ
Както се знае, всички български граждани отъ мжж-

ки полъ и на въэрасл ь до 55 години се облагатъ съ осно-
венъ ж. п. цанънъ по 30 лв, годишно. Сега, съ гласуввнияотъ Народното събрание на 16 априиъ т. г. Законъ за из-
мвнение и допълнение на з. за разрешение на ж. п. мре-
жа и пристанищата се установява за годинигв 1940 и 1941новъ „прогресивенъ ж. n. цанъкъ ".

Този двнъкь ще се събира отъ всички физически ли·
ца, безъ разлика на попъ, изключая лвботничкитв, въз-
расгь и поданство и отъ всички юридически лица, които
получаватъ доходи лодъ каквато и да била форма.Размtритt на този данъкь еж въ зависимость отъ
годишния доходъ на всвко физическо, ил? юридическо ли-
це, а именно:

30 JIB. ж. л. данъкъ за годишенъ доходъ до
70 лв. ,, ,, ,, ,,

100 лв. ,, " ,, "
120 лв. ,, ., ., .,
150 лв. ,, ,, ,, ,,
180 лв. ,, ,, ., ,,210 JIB. ., ., ,, .,
250 лв. ., ., ,, ,,
300 лв. ., ., ,, .,
350 лв. ,, ,, ,, ,,
400 лв. ,, ,, ,, ,,
500 лв. ,, ,, ,, ,,
600 лв. ,, ,, ,, ,,
700 лв. ,, ,, ,, ,,
800 лв. ,, ,, ,, ,,
900 лв. ,, ,, ,, ,,

1000 лв. ,, ,, ., .,
1100 лв. ,, ,, ,,
1200 лв. ,, ., ,, ,,
1300 лв. ., ., ., ,,
1400 лв. ,, ,, ,, ,,
1500 лв. " ,, ,, ,,
1750 лв. ,, ., ,, ,,
2000 лв. ,, ., ,, ,,
2250 лв. ., ,, ., ,,
2500 лв. ,, ,, ,, ,,
3000 лв. ., ,, ,, .,
3500 лв. ,, ,, ,, ,,
4000 пв, ,, ,, ,, "
4500 лв. ., ,, ,, .,
5000 лв. ,, ,, ,, ,,
а надъ 1,000,000 лв.-6000 лева.

За годишенъ доходъ въ този случай ще се смвта он-
зи цохоцъ, възъ основа на който лицето (физическо, или
юридическо) е било обложено съ вноска равна на едно-
дневния му доходъ за ф. Общ. подпомагане за прецше-
ствующата година.

Вноската за физическигв лица, които упражняватъ нt-
какво занятие, или вършатъ каквато и да било работа, се
опредtля отъ съотввтнитв професионални организации, не-
зависимо отъ това, дали еж твхни членове, или не.

Следъ като професионалнитв организации изготвятъ
списъцигв за облога, гв се изпращатъ на ценъчнитв начал-
ници за събиране сумитt по тtхъ.

Прогресивниятъ ж. п. данъкъ се изплаща отъ всички
физически лица-граждани съ свободни професии, търгов-
ци, занаятчии. индустриалци, наемодатели (вкпючвя и пре-
наемателитt), земледtлци и др.-до края на меr.ецъ юний
на обложната година.

Всички дружества, съюзи, предприятия и всички дру-
ги юридически лица ппащагъ данъка въ сжщия срокъ-до

18,000 лв.
24,000 лв.
30,000 лв.
36,000 лв.
42,000 лв ..
48,000 лв.
54,000 лв.
60,000 лв.
72,000 лв.
84,000 лв.
96,000 лв.

108,000 лв.
120,000 лв.
140,000 лв.
160,000 лв.
180,000 лв.
200,000 пв,
220,000 лв.
240,000 лв.
260,000 лв.
280,000 лв.
300,000 лв.
350,000 пв,
400,000 лв.
450,000 лв.
500.000 лв.
600,000 лв.
700,000 лв.
800,000 лв.
900,000 лв.

1,000,000 пв.
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Селски
Нашит-в търговци по села- '

та, въ голtмото си болшин-
ство бакали и кръчмари, еж
винаги в ъ непосредственъ
досегъ съ

· съселянитt си.
Влизайки ежедневно въ тър-
говски връзки съ твхъ, тв
разговарятъ и изслушватъ
болкитв имъ отъ най-разно
образно естество. Стопански
бюлетинъ, разбирайки кол·
но е голъмо желанието на
нашитt търговци отъ селата
да помогнатъ, или отстра -
нятъ изввстни неприятности
за тtхнитt съселяни, откри·
ва специална колона nодъ
надсловъ „ Селски неволи"
и последователно ще напра-
ви нжси анкети за всвко се-
ло поотдвлно, подъ отговор-
ностьта на тия, които ще
предадатъ оплакванията. За
н-вкои села· това ще стане
подъ форма на разговори,
за други подъ форма на ви-
дена и чуто, но винаги съ
желанието да се даде една
ясна картина з а селскитв
болки. Почваме отъ село

Сираково
Предъ насъ е бай Т., здравъ

и плещестъ българинъ- ба-
кепинъ.- Казвай както има въ
Вашето село!

Не е за разправяне! Се-
лото ни се казва Сиракова.
Като че това име отговаря
напълно на положението ни.
Малко, сгушено въ подно-
жието на „f\йда" селце, Ра-
ботенъ народъ, но беденъ.
Беденъ и поради това, че
нtма кому да се оплачемъ.

н е н о.п и
Колко бtхме възрадвани

преди изборигъ. При насъ
идваха голвмци, говориха ни.
увtщаваха ни. Както му е
редътъ, казахме си бопкитв.
И почнахме да чакаме. И
чакаме.

Искахме отъ Околийския
инженеръ да ни организира,
за да направимъ едно пжтче
до село. Не бжде. Ходатай-
ствувахме и чрезъ председа·
теля на Сдружението на тър-
говцитв, - панъ не бжде. f\
нолята ни, теглени отъ едва
изхранени добичета, едвамъ
смогватъ да иэгазягъ. Мжки.

Събрахме се много селяни
и заставихме зимасъ кмета
да направи оплакване срещу
горския и поиска анкета за
за пвлатв му.

Отъ три месеца реторта е
въ Лtсничейството. f\но да
нtмаме сега усилена полска
работа, бихме дошли цвлото
село да потърсимъ рапорта.
и да помолимъ, ако нвкога
се предприеме анкета, да се
предупредятъ анкетъоритв,
че сепянигв еж наситени отъ
любезнитt приеми и гощав-
ки, които върши нашиятъ
прочутъ даскелъ, и че всв-
кв анкета, която мине презъ
неговата трапеза, я смtтаме
за предварително пропаднала.- Друго нtщо?- Другото е това, че ис-
каме отъ време на време На-
чалството да дохожда при
нвсъ, за да види на какво
сме дередже. Не става ли
това, насгжпве униние и обез-
ввряване,

края на м. юний на обложната година.
На служителитt и надничаритt данъкътъ ще се из-

числява върху брутната заплата. Ония учреждения и слу-
жители, които еж удържали по 30 лв. ж. п. данъкъ на свои-тt служители отъ заплатата имъ за м. априлъ, ще одър-
жатъ отъ заппатитв за м. маи разликата до разивра на
прогресивния ж. п. данъкъ. Одържанитt суми се внасятъ
въ Б. Н. Банка до 15 число на следния месецъ следъ фак-
тическото имъ сдържане.
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Професионпnенъ и орrпнизпционенъ животъ
Важни съобщенин за всички търrовuи

I
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Обръщаме внимание на всички читатели върху (Продължение отъ брой 6)поивсгенигв въ вестника ни обяснения no разнигв 355. Еленка Добрева Калинова-питиепродавка, Хасковофискални за ч они: за еднократния данъкъ, nрогре· 356. Ешуа Яко Бенбесагъ=-серафъ, Хасковосияния ж. п дв нън ъ и пжтния данъкъ. Неспазване- 357. Жеко Демиревъ f\танасовъ-питиепрод. Марийновото на сжщигв влече тежки санкции и глоби, ето за- 358. Жеко Раевъ Георгиевъ-ь търг. на добитъкъ, Гс-Изворъщо тt. трt.бва добре да бжцатъ проучени и спазени. 359. Жеко Ивеновъ Ходжевъ-кафеджия Горски ИзворъПо-подробни обяснения могатъ да се получатъ отъ 360. Зенопъ Р.нани Помекянъ=-квфеджив, Хасковоканцеларията на сдружението и секретаря Л. Въп- 361. Иввнь Кръсrевъ Пэпазовъ=-эехар. изцвлия. Хасковочановъ. 362. Иванъ Райчевъ Сайкъновъ-бакалинъ, ХасковоЕднодневниять доходъ на гърговцитв за 1940 год. 363. Ванчо Никоповъ Велчевъ- питиепродавецъ. Тракиецъе опредtленъ отъ съотввтнитв браншови сдружения и огъ 361. ИВ3НЪ Иордвновъ Хвсабиевъ=-питиепродав., ХасковоОбщото търговско сдружение. Събирането е вече започна- 365 Ивен ъ Р.постоловъ Керапвевъ-с-питиепроцев , Хасковопо отъ канцеларията на Сдружението и сжщото поканва 366. Исакъ Р.врамъ Зевелунъ с-квнифакгурв. Хаскововсички г, г. търговци да започнатъ изплащането му. Край- 367. Исакъ Р.врамъ Ниего=-герб. и пощен. марки, Хасковониягъ срокъ е 1 септемврий. 368. Иосиф ь Бохоръ Ниего-бензинъ, масла, ХасковоСъбирателнитt дружества сами си изчислявагъ едно- 369. Кирилъ Р.нгеловъ Харитевъ-питиепродавецъ, Хасководневния доходъ и го внасятъ въ 6. Н. Банка най-1<"1;,СНО до 370. Кирчо Теневъ Консуловъ-бакалинъ, Бродъ1 юний. Р.кционеритt, кооперативнитв и 0• 0· ц-ва сжщо 371. Киркоръ f\гопъ Терлемезиянъ-сарафъ, Хасковосами изчисляватъ еднодневния си доходъ и го внасятъ въ 372. Кирякь Теневъ Тончевъ-питиепродавецъ, УзунцжовоБ. Н. Б. въ срокъ 10 дни отъ общото годишно събрание, 373. Колю Добревъ Колевъ-питиепродавецъ, Въгларевоно най-късно до 1 юний. 374. Костадинъ Михайловъ Киряковъ-кафеджия, ХасковоЧленуването въ Посмъртната каса е задължително. 375. Кичка Димитрова Грозева-питиепродавка, ХасковоТо започва отъ 1939 год., така че и гвзи, които се осигу- 376. Киро Марковъ Дtлчевъ-яйца, кожи и семена, Крепостьрятъ сега, ще платягъ и вноската си за 1939 год. Това ка- 377. Колю Тодевъ Ваневъ-с-питиепропавецъ, Тракивцъто се има предвидъ, никой търговецъ не трвбва да забавя 378. Калинъ Николовъ Калиновъ-питиепродав., Г.-Изворънито съ единъ день осигуряването си при Посмъртната каса. 379. Ламбри Теневъ f\рабаджиевъ-търг. добигъкъ, МалевоВъ връзка съ зачестипигв напоследъкъ посвщения 380. Ламбо Василевъ Костовъ-бакалинъ, Поповецъна търговцитв отъ страна на разни инкасатори на "търгов- 381. Латю Колевъ Димовъ-питиеrrродавецъ, Трекиецъски", .,индустриални" и др. подобни вестници, съобщава се 83 2. Михалъ Каневъ Вълчевъ- питиепропевецъ Марийновона всички търговци, че единственъ официаленъ органъ на

Българския търговски съюзъ е вестникъ „Български търгов- 383· Мехмедали Р.фузъ Халиибрямовъ-кафеджv.я, Хасково
ски вестникъ" и органи гъ на браншовитъ съюзи. Съюзътъ 384· Менахемъ Самуилъ Бенбасатъ-манифактура, Хасково

385. Мехмедъ Р.хмедовъ Р.фузъ Местамовъ-предприемачънtма другъ вестникъ, или списание, ето защо r. г. гъргов-
Хасковоцитв да бжцатъ внимателни, когато имъ се искагъ абона- 386менти, реклами и пр. Канцеларията на Сдружението умо- Малъмка Петрова Семерджиева-питиепрод., Хасково

лява г. г. търговцигв да съобшеватъ на сжщага щомъ бж- 387. Митю Русевъ Митевъ-питиепродавецъ, ГсИзворъ
цатъ посвтени отъ нвкой инквсаторъ. 388. Митко Несторовъ Митковъ-питиепродавецъ, Орлово

Канцеларията на Сдружението поканва всички тър- 389· Манукъ Гирагосъ Медзикянъ-кафеджия, Хасково
390. Митю Диневъ Радевъ-питиепродавецъ. Г. Р.сtновоговци да издължатъ до края на месеца членския си вносъ
39за 1940 год. Така ще се улесни дейностьта на Сдружение- 1. Минка Петкова Христева-манифактура, Хвсново

то и на по-горнитв подtления, които се нуждаятъ О'ТЪ срвд- 392. Маринъ Жековъ F\танасовъ-бакалинъ, Каснаково
ства, за да могатъ редовно да работятъ. 393. Начо Вълчевъ Шоповъ-бакалинъ, Старо-село

На 20 т. м. изтича срока за доброволното изплаща- 394. Нецвпко Двлчевъ Русевъ-питиепрод. Долно-Ботева
не на данъка отъ наемитt, получени отъ 1 I до 31 IV т. r., ?i?· ППаню Р.Кнгелов ь Дичитровъ=-пи гиепроп., МарийновХо
следъ която дата ще се събира въ троенъ размвръ. · етко иревъ Карамитревъ-търгов. на побигъкъ, -во

397. Панайотъ Дъпчевъ Гоговски-питиепродавецъ; Хасково
398. Райно Дtлчевъ Манахиловъ-житаро-брашнарь, Х во
395). Ради Гилевъ Тоневъ-питиепродавецъ, Радиево
400 Стоянъ Стояновъ Далъклиевъ-бакалин ь, Хасково
401. Стефанъ Мариновъ Моруковъ-зелеr1чукъ, Хасково
402. Станко F\нгеловъ Коновъ-бакалинъ, Хасково
403. Тома Георгиевъ Грущиловъ-питиепродавецъ, Хасково
404. Стайно Пилевъ Сгайковъ е-питиепрод., Долно-Ботева
405. Симонъ Илчевъ Хубиновъ-с-питиепрод., Горски- -тэворъ
406. Сталю Теневъ Тодоровъ- питиепропевецъ, Каснаково
407. Симонто f\врамъ Бенбасатъ-аптекарь, Хасково
408. Саркисъ Ерамъ Твапанянъ-кафеджия, Хасково

(Спепввгъ въ брой 9)

Изъ закона за уреждане В1iпрешната търrовин
Кой може да стане гърговець.

I
Друго условие, нэ което

трвбвв да отговаря едно ли·
це, за да може да стане тър-
говецъ, е, да бжпе бъпгар-
ски подвникъ. Носителитt
на нансенови паспорти еж
приравнени съ българскитt
поданици. Могатъ да станатъ
търговци и лица не българ-
ски поданици, но поданици
на държави, съ които има-
ме конвенции, българскитt;
поданици да се ползуватъ утtхъ съ сжщитt права. То
ва изключение не се отнася
за амбулантниrt търговци -
такива могатъ да ставатъ са-
мо българскитt поданици.

Необходимо условие, за да
стане нtкой търговецъ е,
той да не е билъ ос.жжданъ
за измама, злоупотребление
на довtрие, контрабанда у-
мишленъ банкрутъ, за краж-
ба и не е лишенъ отъ rраж-

дански права, а съдържате-
литt на хотели, че не еж
осжждани за нарушения по
чл. 228 отъ наказ. законъ.

Лица, осжждани за пре-
стжпленията, изброени по-
1·оре, безразлично дали еж
лишени оrъ правото да уп-
ражняватъ опредtлени зва-
ния, занаяти или търговия,
не могатъ въ никой случай
да бждатъ оседнали търговци.

Освенъ изброенитt усло-
вия, кандидатътъ за търго-
вецъ трtбва да б.жце изпра-
венъ въ данъцитt си къмъ
държавата- трtбва да е из-
платилъ данъкъ-занятието си
за предшествующата година,
което се удостовtрява съ
бирническо удостовtрение.
Нуждна е сжщо изправность
и по отношение на военния
данъкъ. За лицат;,, родени
преди 1890 rод. не се иска

да удостовtряватъ тази из-
правность.

Необходимо е сжщо така
лицето да б.жде здраво, кое-
то се доказва съ медицинско
свидетелство, или санитарна
книжка.

Като последно условие, кое-
то законътъ поставя, е ус-
ловието, лицето да разпола-
га съ собственъ капиталъ.
За да се потвърди притежа-
ването на такъвъ капиталъ
и размtра му, лицето тр-вб-
ва да направи писменна дек-
ларация по установенъ об-

разецъ, която се завtрява
, нотариално. Разбира се, че

за истинностьта на нейното
съдържание, т. е за точно·
то деклариране на капитала,
съ който се започва работа·
та, търrов?цътъ носи всич·
ката отговорность.

Въ следнитt броеве ще
разгледаме въ подробности
нt.кои отъ условията и пое·
тановленията на закона, ка?
то и нtкои особенни случаи,
ко11то се явяватъ въ практи·
ката, при прилагането му.
Печ. "Чикаго"-Хасково
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За п р в с н о т о сирене
Съгласно една наредба на

ветеринарната власть, забра-

ЦИ нено е за напредъ продава-
нето на првсно сирене по

а магазинитt.
Отнесохме се до мtстната

ю ветеринарна властъ да ни
обясни по кои съображения

во е издадена тази эвповвць.
воръ Заповtдьта била отъ ми-
оръ нвпата година, но тази го-

дина трtбвало да я прило-
гво жатъ, за да не се продава-

ло сирене, което не било
иець добре узрtло и съдържало
ово nовече вода, отколкото по
.кове нормитt на ветеринарната

впасть следвало да съдържа.
:кове По поводъ на тия обясне-

ния, направихме нвкои раз-
зковесжжпения о к о л о тази на-

редба.
Какво значение има, че

жовсnрtсното сирене съдържа
ево tрвече вода, когато негова-
ково fа цена е значително по-низ-
во ка за смътна на водата въ
постьнего?

Изввстно ли е на ветери-
эворнарнета впастъ, че една го-
.апевпвма чвсть отъ сиренето се

тзконсуиирвв само за това,
ъ 1е се продава въ пръсно
виовсъстояние. въ каквото със-
ю<овrояние консуматорътъ оби-
.сковее да го яде?
.емачт Не допущ етъ ли вегери-
?сковоарнитt власти, че ако не се
аснов?зконсумира това количество
ръ 1. пръсна състояние, ще
)рловсрtбва да се вложи въ хла-
во ипника и да чака, за да ос-
ново ане непродадено, както пан-

кого?
во Не се ли отегчава съ тая

врецбв положението на про-
тево tэводителитt-млtкари, ман-
юво 1ражии и консуматори?
ь, Х·Вi·--------------------------
?СКОВ(
')( во

Не е ли изввстно на ве-
теринарната власть, че манд-
рапжиигв, продаващи една
часть отъ сиренето въ првс-
но състояние, си набавятъ
срвцства за посрещане еже-
дневни нужди около произ-
водството на сиренето. И най-
после, че при невъзможность-
та ца се забранн продажба-
та на првсно сирене отъ се-
лянитt - производители, не
се ли отегчава организира-
нето на производството въ
мандри, за което ветеринар-
ната власть толкова много
настоява?

На тия и тъмъ подобни
въпроси, които зададохме на
ветеринарната власть ни се
отговори, че наредбата била
такава.

Това обяснение, обаче, не
задоволява никога и ние се
помжчихме да потърсимъ и
други причини.

И подозираме една:- Да се създадатъ усло-
вия, щото въ м ьстнитв хла-
дилници - общински и час-
тенъ, да постжпи повече си-
рене за охлаждане.

Тия и гвмъ подобни раз-
поредби, които представля-
ватъ отегчающето въ така
нареченото дирижирано сто-
панство, каратъ стопанскигв
дtятели да се борятъ про-
тивъ това дирижирано сто-
пане гво, защото тt знаягъ,
че не цирижировкете е страш-
на, а лицата на които е въз-
ложена тя, и които често не
си паватъ смътна за пакос-
титв, които нанасятъ на на-
родното ни стопанство съ
необмисленитt си р а з п о-
редби.

Още за еднократния данъкъ
10 Закона за обезпечаване сигурностьта на страната

во Доходи на физически ли·
:1

и надницитt) и приходи отъово
1а до 12,000 лева се осво- капитали по чл. 20 отъ сж-
южпавагъ отъ вноската. IO- щия эвконъ - лихви, ренти,

кковс,идическитt лица, манаръ дивиденти, чисти печалби итево юхоце имъ да е сжщо 12,000 възнаграждения за перио-
1 зворlв, не се освобождаватъ. лични вноски на съпружни-
?ково)свобождаването на физи · ци въ дружества съ огрени-

1ески лица съ доходъ до чена отговорность, печалби
J2,000 лв. се отнася само за на скрити съдружници и тан-

рой :tоходитt отъ занятия II отъ тиеми на членове на упра-
--1аеми. Заплатитt се смtтат ь вителни и провврителни съ-
вtря61а доходъ отъ занятие (слу · вети. Твзи възнаграждения
=?· :ll{ебно занятие) и тt сжщо и приходи отъ капитали се
еино.:е освобождаватъ когато еж облагагъ дори и размtра
точнс„о 12,000 лв. За работници- имъ да е подъ 12,000 лева.
1итал!n, надничари, ако дневната По приnаrането на таё-
>абот.-1адница е до 40 лева, нtма пицата

вСН'!J,а се задържа вноска. Ос- Физическитв и юридичес-
вобождаването не се отнася китв лица, на които едно-

ве u:за други видове доходи на дневния доходъ е опрецв-
бнос-физическитt лица. Не се при- ленъ за нвнопко приходиз-
и П°'Пага за доходитt по чл. 9 гочници-търговия, индустрия,
а, ка:отъ закона-възнаграждения наеми, свободна професия и
:луч?н приходи отъ капитвпи: въз- пр., предварително сумиратъ
1рак11Награждения по чл. 6 отъ всички съответни на едно-
му,:_закона за данъка върху при- дневния доходъ приходи

:ковсlодитt (изключая заплатитt (споредъ както съответству-

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
:t Общинскитti стопански /предприятия

1При подновяването на за- I

седенията на общинския съ-
ветъ на 2 т. м. е реэисквань
въпросътъ за запазването,
илиликвидирането на схщес-
твувашигв общ. стоп. пред-
приятия презъ идната
на. Разгледанъ е билъ

годи-
док-

лада на комисията, натоваре·
на съ проучване състояние-
то и условията. при които
сжществувагъ гвзи предпри-
ятия Въ резултатъ съветътъ
е взелъ почти единодушно
решение предприятията да
се запазятъ 11 за напредъ.
Само членовегв на комиси-
ята и още ецинъ съветникъ
еж попържали становището
да се закрие Ветеринарната
служба, а другитв прецпри-
ятия да осгвнатъ, като Во-
доснабдяването се придаде
къмъ Дирекцията на осввт-
лението.

Прави впечатление, че са-
мото постоянно присжтствие
на общината, което е иници-
атора за натоварването на
специална комисия съ про-
учването на предприятията,
е било сега решително про-
тивъ закриването на нвкои
отъ тъхъ, тъй като предва-
рително е било съ мнение и
убеждение, че не трвбва да
става такова закриване. За
какво собственно бвше то-
гава цвпия този шумъ?
Заемътъ отъ Ипотекарна-

та &аика
Докладвано е на съвета,

че сведенията, дадени отъ
представителя на Ипотекар-
ната Банка, който бвше въ
града ни, за да направи про-
учванията си. еж били бла-
гоприятни, и се разчита ис-
каниягъ заемъ да бжпе да-
пенъ на Общината ни. Реше-
нието за това се очаква.

ватъ на еднодневния дохоцъ,
умноженъ на 360) и следъ
това опредtлятъ каква внос-
ка трвбва да платятъ

Не се сумиратъ, обаче,
следнитt приходи:

1. Заплати, надници и дру-
ги възнаграждения по чл. 6
отъ закона за данъка върху
приходитt

2. Приходи отъ капитали
(не и отъ имоти, наемитt се
сумиратъ) по чл. 20 отъ сж-
шия занонъ (видtхме ги по-
горе).

За тtзи видове приходи
отпвлно се търси по табли-
цата какви вноски съответ-
ствува да се направи.

Одържвнигв суми отъ за-
платитt на служители и ра ·

ботници за месецъ май се
внасятъ въ Б. Н. Банка въ
десетдневенъ срокъ отъ да-
тата на одържането.

Въ връзка съ този жиз-
ненъ за града въпрось, не мо-
жемъ да не отбележимъ съ
най голtмо съжаление, упо-
рито курсиращигв изъ града
слухове, че нвкои мtстни „об-
щественници" усилено с ж
действували въ София, по
най-различни пжтища, за осу·
етяването на заема. Като се
има на очи тежкото финан-
сово състояние на Община-
та, голtмата нужда отъ срвд-
ства з а довършването на
строежигв, както и голtми ·

тt усилия, които се правятъ
отъ общ. съветъ, отъ г. Кме-
та, отъ народнитt предста-
вители и въобще отъ всич-
ки срвди, подобна една „дей-
ность" противъ заема отъ
Ипотекарната Банка не мо-
же да се нарече друго яче
освенъ предателство къмъ
града. f\ авторитt на тази
мизерия заслужаватъ само
презрението на цtло Хаско-
во, което съ нетърпение ча-
ка да бжде подпомогнато и
облегчено, а не затрудня-
вано.

nжтниятъ данъкъ
эа 1940 год.

Пжтниятъ данъкъ за теку-
щата 1940 г. се събира по
нови размtри, установени съ
измtнението на закона за
пжтищата, публикувано въ
държавенъ в-къ бр. 91 отъ
20. IV. т. г.

Както се знае, данъкоплат-
цитt по пжтния данъкъ еж
две категории. Едната кате-
гория това еж търговцитt,
индустриалцитt, занаятчиитt,
всички свободни професии,
rентиеритt и пр. - въобще
всички лица извънъ служи-
телитt и работницитt, а дру-
гата категория еж именно
всички служители и работ-
ници при разнитt предприя-
т11я - фабрики, работилници,
кантори, дружества и пр.

Първата категория данъ-
коплатци до сега плащаха по
140 лв. годишно за пжтенъ
данъкъ. Сега за текущата
1940 год. rt вече ще плащатъ
по 250 лв, като и за напредъ
остава да подлежатъ на този
данъкъ само мжжетt, бъл-
гарски и чужди поданици,
които еж навършили 20 го-
дини и не еж навършили 55
години къмъ 1. 1. 1940 год.
Всички, които еж платили
вече до 1 априлъ т. г. по 140
лв. следва сега да дов 1есътъ
разликата отъ 11 О лв·, за щ1
се допълни данъка имъ до
новия размtръ 250 лв Кои-
то пъкъ не еж платили ни-
що до 1 априлъ т. г. или
следъ тази дата еж платили
160 лв , сега дължатъ на 250

(Следва на 4 стр.)
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nжтниятъ дпнъкъ
(Продължение отъ З стр.)
пв., а 270 лв„ респективно
разликата между 160 лв. и
270 пв., което прави 110 лв.

Втората кетегория=-ребог-
ницитв и служащитt пъп-
жатъ пжтния цанъкъ за тек.
1940 год. така: Подлежатъ на
пжтенъ двнъкъ всички фаб-
рични и занаятчийски работ-
ници, но само мжже, отъ 20
до 55 години, безъ разлика
на поданство и размtръ на
заплатата и всички служащи
(канцеларски, канторски пер-
соналъ), вече мжже и жени
(само женитв фабрични ра-
ботнички се освобождаватъ ),
пакъ на възрасть отъ 20 до
55 години и пакь безъ раз-
лика на поданство и размtръ
на заплатата. Размъръгъ на
данъка е при заплати до
5,000 пв. вкпюч. месечно 6 °lo
върху едномесечна заплата,
и то върху брутната, а не

върху чистата заплата, а при
заплата надъ 5,000 лв. 7 %,
Минимума на данъка е 140
пв. за месечна заплата до
1,500 лв. вкпюч., а за всички
по-голtми заплати минимума
е 250 пв. Пжтниятъ данъкъ
за работницитв и служители-
тt съ месечна заплата (за
недничеригв срока е другъ)
се удържа отъ звплатигъ за
м. мартъ. Понеже сега съ
измtнението на закона раз-
мtра на пжтния данъкъ е
увеличенъ, разликата между
удържаното отъ заплатитt
за м. мартъ и дължимото по
новитt размtри следва да се
удържи отъ заплатата за тек.
м. май. Отъ друга страна
щомъ като новитв размtри
се прилагатъ за отъ начало-
то на тек. година, следва, че
и освобождаването отъ този
денъкъ ще важи за тек. го-
дина. Следва значи непра-
вилно платеното да се върне.

Наредби, заповtди и нормировки
ЭАПОВЪДЬ

№ 824
Опредвлятъ се ценитв на оситв и киркитв, както

следва:
а) оси обикновени (мугеркасенъ) цвпи кгр. до 24 лева

оси обикновени парчелии килограма до . . 25 лева
оси обикновени цвпи до 30 кгр. гарниту-

рата на килограмъ съ 1 левъ повече.
б) оси комбинирани цвли килограма до .

оси комбинирани парчелии кгр. до .
оси комбинирани цвпи до 30 кгр. гарни-

турата на кипограмъ съ 1 левъ повече.
в) кирки обикновени тежки до 2 кгр. до .. 24·3Олв.

кирки обикновени тежки надъ 2 кгр. до . 23•30 лв.
кирки попбивки килограма до . . 26·30 лв.

Горнитв цени се разбирагъ франко фабриката.
2. Всички индустриални предприятия за производство

на оси и кирки еж длъжни да внесатъ въ приходъ на дър-
жавното съкровище, въ 30-дневенъ срокъ отъ публикува-
нето на настоящата звповвдь въ „Държавенъ вестникъ",
по 5 лева на кгр. за оситв и 4•30 лева на кгр. за киркигв,
намиращи се на лице въ индустриалнитt предприятия къмъ
1 априлъ 1940 год. и произведени отъ материали, доставени
следъ 30 августъ 1939 година.

3. Всички търговци на едро притежаващи разреши-
телни на „едро" и на „едро и дребно", които еж длъжни
да деклариратъ наличнитt си стоки съгласно заповtдь
No 2451 отъ 11 септемврий 1939 гоц., на оси и кирки, еж
длъжни да внесатъ въ приходъ на държавното съкрови-
ще, въ 30·дневенъ срокъ отъ публикуването на настоящата
заповtдь въ „Държавенъ вестникъ ", по 5 лева нв кгр. за
оситв и 4·30 лева на кгр за ниркитв, намиращи се на лице
у търговцитв на едро и дребно къмъ 1 аnрилъ 1940 год.

4. Всички индустриални предприятия за производство
на оси и кирки, които иматъ доставени преди 30 августъ
1939 год. материали за производство на оси и кирки - да
внесагъ, слецъ производството на оситв и киркитв, по 5
лева на кгр. за оситt и по 4·30 лева на кгр, за киркитв въ
nриходъ на държавното съкровище въ Юэдневенъ срокъ
следъ произвеждането на оситв и киркигв.

. 26 лева
. 27·5Олв.

ЭLАПОВЪДЬ
№ 825

Опрецвлягъ се ценитв на конснитв и мулешкитt под-
нови, както следва :

1 · Конски и мулешки поднови да се продаватъ отъ
фабринитв по 10 лева килограма франко вагонъ черномор-
ско пристанище.

2. Всички индустриални предприятия за производство
на конски и мулешки подкови еж длъжни да внесатъ въ
приходъ на държавното съкровище, въ 30-дневенъ срокъ
отъ публикуването на настоящата заповвдь въ „Държавень
вестникъ ", по 0·60 лева на кгр. конски и мулешки поднови,
намиращи се на лице къмъ 1 априлъ 1940 rод. и произве-
дени отъ материали, доставени преди 30 авгусгъ 1939 rоц.

3. Всички търговци на едро, притежаващи разреши.
телно за търгуване на „едро" и на „едро и дребно", които
еж длъжни да деклариратъ напичнигв си стоки съгласно
заповtдь No 2451 от ь 11 септемврий 1939 год., на конски
и мулешки подкови, еж длъжни да внесатъ въ nриходъ на

държавното съкровище, въ 30-дневенъ срокъ отъ публи,
куването на нас гоящата эвповвдь въ „Държавенъ весгникъ-,
по 0·60 лева на кгр. конски и мулешки подкови, намиращи
се на лице въ търговцитв на едро и декларирани къиъ J

априлъ 1940 год.
4. Всички индустриални предприятия за производство

на конски и мулешки подкови, които иматъ доставени пре-
ди 30 августъ 1939 год. материали за производство на кон.
ски и мулешки поднови-да внесатъ следъ производството
на конскитв и мулешки подкови по О·6О лева на кгр кон,
ски и мулешки подкови въ приходъ на държавното съкро-
вище въ 10-дневенъ срокъ отъ произвеждането на кон
скитв и мулешки подкови.

Эаповьдь№ 917
Опрепвлятъ се пропажнигъ цени на внесения Н

20 априлъ 1940 година петролъ за моторни коли, 1,

следва: б1

1. Франко коя да е желвэопжтна гара по всички но
мални и теснолинейни ж. п. линии:

а) въ 15 тона цистерна до 10·35 лв. кгр.:
6) най-малко въ 10 тоненъ вагонъ до 180 лв. те

2. На едро франко склада на представителя за цt
вагонъ: не

а) до 10·50 лв. килограма;
6) до 182 лева тенекията. ре

3. На едро франко магазина на търговеца: пр
а) до 10·80 лв. килограмъ: зи
6) до 187 лв. тенекията. не

беЭаповьдь
№ 919

At
те

1. Гьонътъ, който се продава отъ търговцитв на
нвягчиигв за задоволяване нуждитt на работипиицигв и А«

да се раздtли и опише по качество, както сегешнитв це
на гьона се считатъ за гьонъ I качество. Al

Разпредtлянето по качество да стане отъ комиси 01

по окржжно на министерството No 2100 отъ 29. 1. 1940 ? л

2. При отчитане на деклариранитt и продавани но м

чества гьонъ да се признава на търговцитв до 20;0 (две на 8

сто) толерансъ за разтегляне.
3. При отчитане на декпариранитв количества гьонь L

както отъ страна на фабрикитв така и отъ страна на ТЪР'

говцитв, да се допуска до 2 °/0 (две на сто) фира.
4. Забранява се употрвбата на цепенакъ (шплатъ) эа

табнъ хастеръ, фортозе и бомбета, за да не се влоши кt
чеството на произвежданитt обуща.

5. Освобождаватъ се търговцитв на кожарски мате-

риали отъ задължението да продаватъ гьонскитв глав
цепенака и изрвзкитв отъ гьонъ, бпанкъ и юфтъ по ре-
жима установенъ съ заповвдь No 149 - Д. В. бр. 21 отъ

29 януарий 1940 година, т. е. продажбата на тtзи кожар-
ски материали може да става свободно, безъ разрешение
на министерството или комисарствата, при цени и качества
контролирани отъ комисарствата.
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? Банка „Д О В о РИ Е"- Хасково

нКредитно Акционерно Д-во Н

Върши всвквкви банкови операции М

Кредитира всички съсловия К

Приема впогове при ?•А;изн=?


