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Пред'Ъ прага
Колкото и да е рискувано и трудно да се пра·

вятъ предвиждания върху развитието и изхода на
голвмигв събития, които днесъ еж въ ходъ на свв-
товната сцена, ние смtтаме, че общитt линии и
главния резултатъ отъ голвмото стълкновение, еж
вече очертани. Ясно става, че досегашната логика
въ хода на нвщата ще продължи да ги движи до
край, до окончателното разрешаване на въпросигв
и спороветв, които предизвикаха настоящвта война.
Това може да се счита сигурно затова, защото е на
лице една огромна организирана сила отъ съюзени
държави, срещу която не може нищо да се проти-
вопостави и да отклони уреждането отъ пжтя, кой-
то тази сила чертае.

Всредъ неимовtрната сложность на междуна-
роднигв отношения, две основни .нtща ярко се о-
чертаватъ: първото е, че нвкопко нови режима на
управление, външно съвсемъ различни, но вжтреш-
но твърде сродни, стихийно се надигатъ да събо-
рятъ, и събарятъ вече, господствуващия до сега ме-
тодъ на управление въ свъта. Второто е. че отъ
сега още се поставятъ основитt на Н(?ВИЯ редъ, въ
който доминиращо начало ще бжцатъ не попити-
ческитв и егоистични стремежи на отдвлнитв дър-
жави. а стопанскигв нужди и интереси на народитt.

Развръзката е близна. Контуригв на новия сввтъ
бързо се очертаватъ. За наше щастие, въ това окон-
чателно уреждане на сввта, ние излизаме и ще из-
пвзеиъ съ придобивки, народностни и стопански,
безъ да бжцемъ подложени на жертви и изпитания.
Но нашитt усилия още отъ сега тръбва да се на-
сочатъ къмъ подготовка за голвмото стопанско със-
тезание, наето ще почне веднага съ приключването
на войната. F\ да бжценъ готови за него, необхо-
димо е преди всичко да запазимъ не разстроена
днешната ни стопанска организация.

Пазете и не смущавайте стопанския животъ!

ranowи и шvшони
Отъ деня, въ който се

съобщи, че галоши и шушо-
ни иогетъ да се купятъ само
чрезъ купони отъ община-
та, се забеляза едно явление
иэъ търговскитв магазини,
каквото никога не е наблю-
давано. Всички купуватъ.
Купуватъ и ония, които при
други обстоятелства не биха
купили. Идете при службата
въ общината, която цавв ку-
понитt, за да се увврите въ
тоя фвктъ. Всвни бърза да
си набави купонче, смвтвй-
ки, че ше извърши голtма
грешка, ако не се снабди съ
такова. Този фектъ ни дава

; право да эвнпючимъ, че
безъ купончетв, галоши и
шушони биха се продавали
по-нормално и биха се купи-
ли отъ ония, които иматъ
действил елно нужда отъ та-
кива. Въ случая търговцитв
не могатъ да бжпатъ недо-
волни огъ системата на ку-
понитt, която имъ създаде
безпретенциозна и масова
клиентела. Това, обаче, не е
достатъчно и оправдаващо
тая система.

Нуждата отъ квучукъ за
други цели е тоже крвщя-
ща, за да си позволимъ ед-
но масово иарвэходвене на
сжщия за галоши и шушо-
ни.

ЗА РАЗРЕШИТЕВИИТI
Въ връзка съ звповвдь № 3041 относно пронв-
няне начина на търгуване, г, Лирекгоръгъ на
търговията е издалъ следното онржжно лодъ
№ 1-18-35037:

Съ заповtдь № 3041 отъ си за търгуване отъ едро
9 октомврий 1940 г. (,,Дър- или едро и дребно само на
жавенъ вестнинъ", брой 231 дребно, трвбва да направи
отъ 12 октомврий 1940 г.) следното:
на Министъра на търговията, Да подаде молба до ние-
промишленостьтв и труда та на общината или до пред-
влвзпв въ сила на 12 октои- седателя на съответната тър-
врий

· 1940 гоц., се нареди, говсно-индусгриална камара
щото търговцигв, физически (за търговцигв, упражняващи
и юридически лица. включи- търговската дейность въ се-
телно нооперативнигв спру- далищенъ градъ на квиере),
жения, които еж снабдени съ която да поиска промt-
съ разрешителни за гъргу- на на разрешителното си ка-
ване на едро и дребно по чп, то подробно мотивира, защо
чл. 1 или 14 отъ наредбата- иска да направи тази про-
ванонъ за уреждане на вжт- мtна.
решнатв търговия (,.Държа- Молбата на търговеца ще
венъ весгникъ ", брой 296 отъ следва да мине презъ коми-
28 деквиврий 1936 г.), дамо- сняга по чп. 2 отъ наредба-
гатъ да промtнятъ разреши- та-законъ за уреждане на
телнитt си за търгуване отъ вжтрешната търговия и ако
едро или едро и дребно са- последнете реши, ще се на-
ма на дребно не служебно, прави исканата пронвнв, т.
а само възъ основа на ре- е. ще се промtни разреши-
шениего на комисията по чл. телното му отъ едро или ед-
2 огъ наредбатв-эаконъ за ро и дребно само на дребно.
уреждане на вжгрешната тър- Комисиитt по чл. 2 отъ
говия, като се опрепвпиха и нарецбате-законъ за урежда-
спучаитв, когато комисиитt не вжтрешната търговия ще
по чл. 2 отъ закона ще' до- двватъ разрешение за про-
пускатъ тtзи промtни. мtна начина на търгуване на

Сжщо така съ горната за- търговцитt отъ едро или ед-
повtдь се нареди да се ре- ро и дребно само на цреб-
визиратъ всички търговци. но въ спучаигв, когато се
които еж промtнили разре- убедятъ, че наистина стопен-
шителнитt си за търгуване скитв условия, при които е
отъ едро или едро и дребно поставенъ търговеца да ра-
само на дребно, nрезъ вре- боти, напагвгъ тази промtна,
мета отъ 10 октонврий 1939 въ противенъ случай, ще от·
год. до влизането на сжще- назватъ да дадатъ разреше-
та звповввь въ сила, т, е. до ние за пронвна на разреши-
12 онтомврий 1940 год. за телното имъ.
да се види дали сжшитв тър- Сжшо така, комисиитв по
говци, търгуватъ съобразно чл. 2 отъ закона ще отказ-
поправенитв имъ разреши- вагъ да двветъ разрешение
телни. за промtна на разрешитеп-

Въ допълнение и поясне- нитt на търговцитв, когато
ние на тази заповtдь, съоб- се констатира, че ако биха
щава Ви се, за сведение и допустнали исквнетв промt-
допълнение следното: на, населеното нвсто ще ос-

1. Всвки търговецъ, физи- твне безъ достатъченъ брой
ческо и юридическо лице, търговци съ разрешителни
включително и кооператив· за търгуване на едро или на
нитв сдружения, който е едро и дребно.
снабденъ съ разрешително за Отказътъ на комисията по
търгуване на "едро" или на чл. 2 отъ нередбате-зеконъ
„едро н дребно" по чл. чл. з21 уреждане на вжтрешнвте
1 или 14 отъ наредбата-за- търговия да даде разреше-
нонъ за уреждане н21 вжт- ние на търговеца да провв-
решната търговия и пожелае ни начина на търгуването си
да промtни разрешителното (Следва н21 З стр.)
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ПроdJесионппень и орrонизоционень животь
ХРОНИКА и ВЕСТИ

Общи търговски сдруже· Iния еж основани въ грацо- :

ветt Добричъ, Силистра, Бел-.
чикъ и Каварна. Предстои
образуването на такива и въ
други селища на Добруджа.

Основани еж браншови
бакалски сдружения въ всич-
ки по-гопвми населени мвс-
та въ Добруджа.

Съюзния орrанъ „ Бъл-
гарски търговски вестникъ "

ще излtзе съ специаленъ
никупденски брой, който ще
се изпрати без п л а т но на
всички търговци отъ ново·
освободена Добруджа.

Свиканото отъ г-на Кме-
та събрание на официални и
др. лица, е избрало единъ
цеветчлененъ комигегъ, кой-
то ще проведе акцията за
зимната помощь на града ни.

Разрешена е отъ ветири-
нарната власгъ въ града про-
дажбата отъ бакалницитв на
првсносолна риба.

Поради оскжцицата н а
морска сопь, търговци отъ
града еж доставили руска
каменна соль.

На 31 денемврий т. г.
ще се извърши преброяване
на населението, сградигв, до-
машнитв животни, эемедвл-
скитt стопанства, земната
собственость и промишлени-
тв, търговскитв и др. незе-
иедвпски заведения въ Доб-
руджа.

Поради забавянията въ
даването на сведения за на·
лични стоки и сурови мате-
риали отъ страна на търгов-
ци и индустриалци, М-вото
на търговията е издало ок-
ржжно, съ което напомня
въпроснигв сведения да бж-
датъ давани на време за да
не се напагагъ наказания.

Доволствуването на гра-
да съ гориво е слабо. Мно-
го учреждения и домакин-
ства еж безъ дърва и вжг-
лища. Въ училищата, вклю-
чително и основнигв, още не
се палятъ печки.

Петролни деривати: бен-
зинъ, нафта и масла има въ
достатъчни количества въ
града. Сжщо редовно прис-
тига и гась.

Банкнотното обръщение
въ страната възлиза на су-
мата 6.262,000,000 лева. На
30 юний т. r. е имало въ об·
ръщение банкноти на сума
4 милиарда и 577 мил. лева.

Нови металически мо-
нети отъ по 100, 50 и 20
лева ще бжцагъ насечени.
Монетитt ще садържетъ 75°/0
медь и 25°/0 никелъ 11 ще
6ж.датъ на обща номинална
сгойность осемстотинъ мили-
она лева.

Разрешено е варенето на
маджунъ и петмезъ отъ за-
харно цввкпо no небетчий-
ски начинъ за лично упот-
рtбление отъ цвtклопроиз-
водителигв и чпеновегв на
твхнитв домакинства.

Патента-данъкъ занятие
за 1941 година ще се плаша
въ размвра за 1940 година,
отъ · всички лица, които иматъ
доходъ до 80,000 лв. Зано-
нътъ за тази цель е rласу-
ванъ и пубпикуванъ въ Дър-
жавенъ вестникъ.

Въ Държавенъ вест-
никъ брой 253 отъ т. r. е
публикувана заповtдь No
20797 на Министерството на
търговията, промишленостьта
и труда, за подпомагане без-
работни тютюноработници,
намиращи се въ сезонна без-
работица.

Важни съобщения за търrовцитъ
До 20 ноемврий е срока за облагаемитt no оборотъ

да внесатъ данъка занятие върху добития презъ изтеклия
м. октоиврий оборотъ и да подадатъ декларация-сведение.

Ако данъка не може да се плати до тази дата (20 т.
м.) до този срокъ трtбва да се подаде поне декларацията- сведение за размtра на оборота отъ м. октомврий, въ
който случай данъка ще се плати по-късно само съ лихва.

На 25 т. м изтича срока за доброволно плащане на
третата третина отъ патента- данъкъ занятие за генущата
1940 година огъ всички патентнообложени, както отъ ли-
цата, чийто патентъ за 1940 гол. се събира no рвзивра за
1939 rод., така и отъ пицата, на които е опрецвленъ новъ
пагенгъ по подадената nрезъ м. септемврий 1939 г. или по·
късно патен rна декларация. Справете се при бирника дали
не дължите твкъвъ ценънъ!

На 30 т. м. изтича срока, въ който всички видове
дружества и физически лица - търговци, индустриалци, за-
наятчии, свободни професии и др., както и лицата които еж
получавали наеми преэъ 1939 год. и еж получавали такива
и презъ текущата година, тръбва да внесатъ четвъртата
(последна) вноска - 1/4 часгь огъ извънрепния цаиък ь за

посрвщане разходитв по обезпечаване сигурностьта на дър"
жввага.

Отъ эаплатигв за текущия месецъ следва да се
удържи съответната вноска срещу извънредния данъкъ
(сиrурностьта на държавата)

На 30 т. м. изтича срока за ликвидиране съ времен-
ната трудова повинность за текущата 1940 година.

До 1 XII е срокъгъ за плащане отъ мжжетв на въз-
расть отъ 20 до 55 години- търговци, индустриалци, зана-
ятчии, свободни професии и др. пжтния данъкъ за тек. 1940
година, ако не сж го платили до редовния срокъ 1 VI т. г.
Плаща се 270 лева, а ако се пропусне срока - 300 лв. Ли-
цата, които еж платили преди измtнението на закона отъ
20 IV т. r. по 140 пв., респективно 160 лева, трвбва да до·
внесатъ сега разпинатв до 250 лв., peen. 270 лв. (Заповвдь
№ 2120 въ държав. в-къ бр. 106 отъ 13 V 1940 rод.)ВАЖНО

ДО ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ
Съобщава се на всички търговци, че внасянето на

премиитt по Посмъртната Каса става на третинки на 1. 11.

1. VI и 1. Х всвкв година.
Молимъ при това да се има предвидъ, че ако въ ед-

номесеченъ срокъ отъ горната дата не се внесе ревовнатв ?
годишна вноска (премия) членуването не е въ редъ и, съг-
ласно точна .fl" отъ чл 18 отъ устава на касата, при
недай Боже нещастие, посмъртната помощь не ще
може да се брои.

Не се излагайте на този риснъ и винаги бжде
те редовни. Не само укаэанитв отъ васъ лица да мо-
гатъ да попучатъ посмъртната помощь, при нещас-
тие, което винаги ни дебне и никой не знае какво
му носи утрешния цень, но и да можете р.а добиете
правото да участвувате въ утрешния пенсионенъ при
Съюза фонпъ, въ който ще моrатъ да членуватъ са·
мо редовнигв на касата членове.

Търговски
Не подиръ много време

ще почне да функционира
новооснованото Общо тър-
говско застрахователно дру-
жество при Българския Тър-
говски Съюзъ. Да се пише
много върху надежпит-в, ко-
ито възлаrатъ българскитв
търговци на това новоосно-
ввно дружество, смtтаме за
излишно. Едно само искаме
да припомнимъ: че търгов-
цитв не жепаятъ твхнитв о·
сигуровки да бжцатъ управ-
лявани отъ застрахователни
организации наречени „Чи·
новничесно ", ,,Учителска" и
пр. Не желаятъ сжщо отъ
печвлбигв, които реелизи-
ратъ тия разни дружества,
да се образуватъ фондове и
да давагъ nодслонъ за отяв-
лени борци срещу търгов-
цитв, нито пъкъ да се съз-
даватъ почивни домове, не-

застраховки
цосгжпни за търг о вцитъ
Къмъ всичко това трtбва да
прибавимъ, че ецна отъ за·
цечигв на Търговския съюзъ
е да съ?даде пенсионенъ ?фондъ на търговцитв. Пе- '11111

чепбитв отъ това ново дру-
жество ще отиввтъ въ пен-
сионния фондъ при Бъпгвр-
ския Търговски Съюзъ.

Всвки търговецъ ще тръб-
ва да ревизира своитв оси-
гуровки по пожаръ. Това се
налага отъ твхнитв собстве-
ни интереси.

За начина по който ще ста-
не прехвърлянето на търгов-
скитъ осигуровки къмъ твх-
ното собствено дружество,
ще се върнемъ цопълнитеп-
но. До тогава препоржчваме
въздържане за нови эвсгре-
ховки и гвхното подновя·
ване.

ИЗПЪЛНЕТЕ ДЪЛГА СИ НЪМЪ СВОИТ'В БЛ'13КИ

И КЪМЪ САМИТ'В ВЛСЪ !
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ЗА РАЗРЕШИТЕВИИТI
(Продължение отъ 1 стр.)

отъ едро и едро и дребно / 22 ал. I отъ наредбвга-эаконъ
-само на дребно, ще 1"1Оже да ' за уреждане на вжтрешната
се обжалва на общо основа- търговия, но и ще имъ се
ние, отъ заинтересования анулиратъ и направенитв въ
търговецъ по реда, предви- разрешитепнигв промвни.
денъ въ чл. 11 отъ наредба- f\ко търговецътъ, и спепъ
та-зеконъ за уреждане на като му е съставенъ енть по
вжтрешната търговия. наоепбетв-законъ за урежда-

Направената промвна въ не на вжтрешната търговия,
разрешителното на търгове- че търгува не съгласно раз·
ца, ще следва да се отбепе- решителното си, продължи
жи въ търговския регистъръ, да търгува на едро - да се
който се води било въ об- присгжпи незабавно къмъ
шината, било въ търговско- налагане накеэвниятв по п. п.
индустриалната камара. 2 и 3 отъ чл. 22 отъ наред-

Разрешителното ще се пре- бата-законъ за уреждане на
.цава на звинтересования гър- вжтрешната търговия, т. е.
говецъ чрезъ общото тър- къмъ временно затваряне и
говско сдружение, съгласно закриване на заведението.
чл. 13 ал. 11 огъ наредбата· Ревизията на гърговцитъ,
.законъ за уреждане вжтреш- посочени въ п. 2 на настоя·
ната търговия.

Следъ като се поправи раз-
решителното на търговеца,

? той е длъженъ да търгува
само съобразно поправеното
разрешително.

На всички търговци, кои·
,о си проивнятъ разреши·
телиигв за търгуване отъ
-едро или едро и дребно са-
мо на дребно и ако nродъл-
жаватъ да търгуватъ на ед-
ро, ще имъ се съставягъ ак-
,ове за нарушение на глава
1 отъ наредбага-законъ за у-
реждане на вжтрешната тър-
говия, эв да имъ се напо-
жетъ санкциитв, предвидени
въ чп. 22 отъ сжщия законъ,
no реда предвиденъ въ али·
нея първа на сжщия членъ.

2. Съ п. 3 на заповtдь №
3041 отъ 9 октомврий 1940
гоц (,,Държавенъ вестникъ",

? брой 231 отъ 12 окгоиврий
1940 гоц.) на г. Министра се
нареди, да се ревизиратъ
всички търговци, физически
и юридически лица, които
еж промвнили разрешител-
нитв си за търгуване отъ
едро или отъ едро и дреб-
но само на дребно презъ
времето отъ 10 октомврий
1939 година до 12 октомврий
1940 година, датата на впи-
зане на сжщата заповвдь въ
сипа, за да се види, дали на-
истина търгуватъ съобразно
поnравенитt имъ разреши·
телни, и ако се констатира,
че сжщитв търговци про-
дължаватъ да търгуватъ по
начина, по който еж търгу-
вали преди промtната на
разрешителнитt, т. е. и на
едро, да имъ се съставятъ
актове за нарушение на гпа-
ва I отъ нврепбата-звконъ за
уреждане н а вжтрешната
търговия, за да имъ се на-
пожвтъ санкциитв прецвиде-
ни вь чл. 22 отъ СЖЩ11Я за·
конъ. На такива търговци не
само, че ще се налагатъ гло
би, съ постановления отъ кне-
те на общината, съгласно чп.

щето окржжно, да се извър-
ши най-късно до 15 наем·
врий 1940 гоц.

3. Разпорежданията на ок-
ржжно № 5326 отъ 6 октом-
врий 1939 год. (,,Държавенъ
вестникъ" брой 225 отъ 9
окгомврий 1939 гад. на Ми-
нистерството, които противо-
речатъ на заповtдь № 3041
отъ 9 октомврий 1940 г. на
г. Минисrра) относно начина
на промвна разрешителнитt
за търгуване отъ едро или
едро и дребно само на преб-
но се отмвнявагъ.

4. Нарушителитt на эвпо-
ввдь № 3041 отъ 9 октом-
врий 1940 гад. на г. Минис-
тра) да се неквзветъ съглвс-
но глава VIII отъ · закона за
осигуряване на снабдяването
и регулирането на ценитt.

Служебнитt лица, които не
се съобразяватъ се заповвпь-
та nодъ № 3041 отъ 9 ок-
томврий 1940 г. на г. Минис-
тра, да се накаэватъ, съглас-
но чл. 47 отъ закона за оси·
гуряване на снабдяването и
регулиране на ценитt.

Дайте гпасиость на наето
ящето окржжно и вземете
незабавно мврки за негово·
то при пагане.

гр. София, 15. Х. 1940 г.
Директоръ: Ив, Гж6е11ск11

Изъ стопанскин печатъ
Сп. Българско степан·
ство, вь книжната си отъ
1 XI. т г. помвсгва ста-
тия .Уреждане на снвб-
пяване го ", отъ която за-
емаме слепнитв мисли:

Колкото и да е чудно на
пръвъ погледъ, държавната
нвивса въ областьта на снаб-
дяването винаги е започвала
съ разпредtлението, к а т о
къмъ уреждане на сжщин-
скота снабдяване-производ·
сгво и доставка на нужпни-
тв стоки-е-присгжпва само въ
случай на крайна нужда. То·
ва се обяснява съ досега гос-
подствуващитt схващания за
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Наредби, заповtдиЭапов№ 3484
1. Опредtлятъ се следнитt максимални цени на зе-

ленчуговитt консерви, произведени презъ 1940 години:

и нормировниъдь
Вагснъ гара

получ.;теля
фрвнко раз.

гара
.nева

110 дребно
лева
12
13
17
12
13
12
13

1. Гивечъ 10·50
2. Пиперки за пълнене 11 ·50
3. Бамя 1 5·50
4. Паприкашъ • 10·50
5. Зеленъ фасулъ 11 ·50
6. Домати червени 1 О 50
7. Бакла 11 ·50
Доматено пюре (концетреция 28-300/о):
1 кгр, кутия 19
1/2 КГр. КУТИЯ 10"50
1/, кгр. кутия 6·50
0·200 кгр. кутия 5
0·100 кгр, кутия 3
Доматено пюре (концетрвция 38-420/о):
въ бурета за 1 кгр, . 19 22

2. Зеленчуновитв консерви въ стари кутии да се про-
даватъ съ 1 лв. по-долу отъ опрепвленитв по-горе цени,

3. Цьнигв посочени въ т. т. 1 и 2 отъ настоящата за-
повtдь важатъ за цвпото Царство.

4. Настоящата заповtдь влиза въ сила отъ деня на
издаването и.

22
12
8
6
4

Эаповъдь
№ 81

гр. Хасково, 24 октоиврий 1940 год.
Бtлиятъ бобъ да се продава въ гр. Хасково по след-

нитt цени:
1. Обикновенъ бвлъ бобъ на едро до 9·45 лв кгр.,

на дребно до 10·50 лв. нгр,
2. ,,Хорозъ" и „Чалия" бобъ-на едро до 12·95 лева

кгр., на дребно до 14·50 лв. кгр.
Нормировката не се отнася и не важи за доставки по

търгове или доброволния спазарявания.
Настоящата ми звповвдь веднага впазя въ сила.
Преnисъ отъ тая ми заповвдь да се разгласи въ эна-

ние и изпълнение, като общин. органи слецятъ за изпъл-
нението и.

намtса на държавата въ сто·
ланския животъ само при го·
лtми затруднения. Съ това,
обаче, предварително се осу-
етява до голtма степень пое·
тигането на задоволителенъ
резултатъ. Защото, за дамо·
же правилно и справедливо
да се разпредtлятъ нуждни-
тв стоки и сурови материали,
тв трвбва преди това да бж-
патъ на лице, а това ще ре-
че да бжпагъ произведени
или доставени.

Както е огбвлязвано и
другъ пжть, у насъ въ това
отношение до сега не е на-
правено почти нищо. Съ н'Б·
кои изключения, засtгащи па·
мучната и вълнената текстил·
на, кожарската, гумената и
металообработващата п р О·
мишленость, въ областьта на
производството, политиката
на държавата по снабдяване·
то предоставяше почти всич-
ко на способностьта, съобрв-
зигелносгьта, добрата воля и
интереса на отдtлнитt част-
ни стопанства. Това особено
важи за производството въ
рвзнигв клонове на зенецвп-

скота и скотовъдно стопвн-
ство: зърнени и други хра·
ни, варива, месо, млtко, яй-
ца, мазнини, млtчни произ-
ведения и др

Налага се, следователно,
политиката на държавата по
снабдяването да отиnе по·
рал?чъ, отколкото е отишла
днес., въ учреждението на
производството и доставкитt;
на нужднитt сурови м2тери-
али и сто?<и за прtко по-
трtбление.
Първото н'kщо, което трl:.бва

да направи въ това напрввле·
ние е да се установи размt-
рътъ на нуждиrt отъ всички
по-важни стоки за прtко по·
трt.бление и сурови матери-
али за промишленото произ-
водство. И това трtбва да
се направи предварително,
безъ огледъ nали отъ тtхъ
се чувствува липса или не,
защото познаването на нуж-
дитt е предпоставка за как-
вато е да било политика съ
оглецъ на тtхното задово-
ляв!!!не.

Печ. "Чииаrо" Хасково
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Хасковско акцизно управление

Эаповt:»дъ No 58
гр. Хасково, 7 ноемврий 1940 г.

Въ изпълнение на чл. 300 отъ Н. законъ за Д. П. fl.
и Патентитъ, относно снабдяването съ патентъ на желвю-
щитв да nроизвеждатъ стоки и предмети, изброени въ таб-
лици IX и Х отъ горния звконъ за първото полугодие на
1941 година

ЗР.ПОВоДВР.МЪ:
Р.) Всички лица отъ rp. Хасково и околията притежа-

ващи фабрики или работилници за произвеждане на долу·
изброенитt стоки:

I По таблица IX
1) Боза, пивонвасъ, кефиръ и др. подобни, съдържа-

щи най-много 2°/0 алкохолъ по обемъ;
2) Кремове и вакси за обуща и кожи, смазки за по·

дове и пасти за метали;
3) За керамични издtлия изключая твзи на тухли и

керамици;
4) Пасмантерийни издвлия, изключая твзи, които про-

извеждатъ гайтани;
5) Фабрики или работилници за водопроводни тржби,

отъ жепвэни листи; ·

6) Фабрики за алуминиеви, медни, пакфонени и емай-
лирани издвпия отъ желtзни листи и отъ чугунъ;

7) Фабрики за обковки, дръжки, брави и др. метали-
чески принадлежности за врати, прозорци и метали;

8) фабрики за метални плочки, жепвзни кревати, бол-
тове, бурми и нитове;

9) Огледала и полирани стъклени плочки, всвкакъвъ
видъ;

10) Заведения за изтегляне на медна тель;
11 По таблица Х

1) За циментъ и хидрввличесне варь;
2) За избухливи вещества;
3) За парфюмерия всвквкъвъ видъ и предмети за то-

алетни медицински сапуни, етерни масла, ароматични пре-
парати, фруктови есенции и естери;

4) За сапуни за индустриални цели;
5) За кремове и вакси за обуща и кожи, смазки за

подове и пасти за металъ;
6) За лакове и политури;
Заб, Освобождаватъ се отъ този патентъ каучукови-

rt. кожарски издвпия, които произвеждатъ лакъ за свои
нужди.

7) За каучукови иэцвпия - фабрики и работилници;
8) За иэнуственна коприна;
9) За олющване на оризъ;
10) За иэдвпия тестяни, непечени {макарони и фиде);
11) За електрическа енергия;

. Заб. Инсталации съ мощность до З киловата се осво-
бождаватъ отъ този патентъ.

12) Фабрики и работилници за пасмантерийни издtл„я;
13) Фабрики за производство на памучни конци и ти-

рета; еж длъжни най-късно до 10 XII н. r. да подадатъ не
обгербвенв декларация о управлението ми, съдържаща
спеднитв данни:

а) името, презимето, првкора и точния адресъ на за·
явителя;

6) ивстонахожцението на работилницата и фабричното
nомtщение;

в) нанъвъ видъ предмети ще произвежда и кога е
открита;

r) вложенъ квпитвлъ въ стоки, машини и сгради;
д) употрвбяввнв двигателна сила, съ вода или елек-

трическа енергия, изразена въ конски сили;
е) броя на работипницитв, ангажирани въ производ-

ството и въ всички други работи, свързани съ него като
сортировка, опаковка, пломбиране, превозъ и прочее;

ж) годишното призводство на стокитв, споредъ счето-
вопнитв книги;

14) Да прецсгввягъ документъ, отъ който да се виж-
да, че еж изправени по закона за военния двнъкъ:

15) Възъ основа на така подадената цеклервция и
следъ събиране сведение се опредъпя размtра на патента,
който се съобщава писменно на заявителя;

16) Лицата, които ще се снабдяветъ съ патентъ по

Брой 18 (30)

таблица Х еж длъжни да представятъ бирническо удосто
вврение за платени данъци къмъ държавата и общината;

17) Всички, които следъ 30 XII 940 r. се заловятъ, че
произвеждатъ беэъ патентъ ще бжцетъ наказвани съrл.
чп. 488 отъ Н. 3. за Д. П. и Р.кцизитt.

Преписъ отъ настоящата ми эвповвдь да се изпрати
на r. г. общинскитв кметове въ rp. Хасково и околията за
най-широко разгласяване, на съответнитв браншови сдру-
жения за разгласяване между членоветв имъ, на r. r. екц,
агенти, агентитв по общ. налози, акц. пристави и акц. стра-
жари за преследване на нарушигепигв и въ М-вото на фи-
ненситt-Дирекция за Д. П. и Р.кцизитt, за сведение.

Р.кцизенъ началникь: (п) В. Ив, Гриrоровъ

Хасковско акцизно управление

Эапов?дь No 56
гр. Хасково, 6 ноемврий 1940 rод.

На основание чл. чл. 10 и 14 отъ наредбата эвконъ за
Общ. налоrъ и окржжна наредба № 2214/25. IV. 1940 гад„
на Министерството на Финенсигв=-фондъ „Общ. налози":

Э а п о в ? д в а м ъ:
Всички производители на:
1) Захарни издвпия (карамели и др. подобни, петме-11

зи, мармалади, маджуни както и додспаденигв съ звхерь-
иэцвпия:

2) Шоколадъ и шоколадени иэпвпия:
3) Рахвгъ локумъ;
4) Халва;
5) Бисквити съ захарь;
6) Kaкii!o на прахъ съ или безъ захарь;
7) Масла етерни и ароматични препарати (съ изклю-

чения на твзи произведени въ страната съ нвстни земе-
двпски култури);

8) Сапунъ всвкекъвъ за пране, за миене съ изключе-
ние на тоалетни медицински за индустриални цели, както
и раэнитв смвси и препарати приготвени специално за пра-
не и избtлване;

9) Сокове отъ плодове, лимонади, пивоквасъ и др.
подобни, съ изключение бозата и гроздовия сохъ:

1 О) Нишисте и снорбвпа:
11) Макарони, фиде, суровъ кадаифъ, точени кори и

други непечени издi;лия;
12) Сурогати на кафето;
13) Свещи стеаринови и парафинови;

:,414) Хайверъ всвкакъвъ:
15) Риби всвквкви консервирани чрезъ херметическо

затваряне;
16) Киселина винена.
Сж длъжни най-късно до 20 ноемврий 1940 r. да по-

дадать до управлението ми декларации за да имъ бжце оп-
репвленъ разряда на патента заменящъ общинския напогъ
за първото полугодие на 1941 год.

Въ декларацията да бжце означено: а) сгойностьтв не
инвентара оборотния напитепъ: 6) машинно или ржчно се
извършва' производството; в) двигателна сила; r) брой на
работницигв: д) размtра на полугодието - производство
въ кгр.

Произвопигелигв на сладоледъ, които продаватъ съ
колички да посочвтъ броя на сжщигв.

Снабдяването на патентитв за сжщото полугодие ще
стане най-късно до 30 юний с. r.

На лицата, които не подадатъ декларация въ помена-
тия no-rope сронъ 20 ноенврий ще се налвгатъ накеэвния
по чл. 28 отъ Закона. Това не се отнася за ония лица,
които започватъ производство за първи пжть.

Всички производители еж длъжни да еж изправни по
Закона за военния данъкъ, на неизправнигв такива не ще
се издаватъ патенти.

Настоящата звповвдь да бжце разлепена на видни
мtста и се изпрати на г. г. общинскитв кметове 38 сведе-
ние на г. г. вгентигв по общински налози, екциэнигв прис-
тави и стражари, за сведение и изпълнение и въ Минис-
терството на Финансиrt-отдtление Общински налози за
сведение.

Р.кцизенъ нвчелнинъ: (п) В. Ив. Грнrоровъ


