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София, ЗО априлъ 1932 г. 

До Госz1одина Минис1ра на финансит1J 

Ту къ 

Господинъ Министре~ 

Съгласно чл. 67 отъ закона за Банката, честь имаме да Ви 

представимъ годишната равносмtтка и настоящия отчетъ за дейно

стьта на Българската народна банка презъ 1931 година. 

Въпрtки н-Бкои успокоителни признаци презъ първитt 3-4 

месеци на 1931 г., по-нататъкъ настжпиха неочаквани събития, които 

извънредно засилиха и усложниха свtтовната стопанска криза. Отъ 

областьта на частното стопанство и стоковия пазаръ, гдето не лип

сваха признаци за възстановяване известно равновесие върху осно

вата на новото низко ниво на ценитt, кризата премина въ държав

нитt финансии, въ банковото дtло и международния кредитъ. Запо

чнала презъ месецъ май, банковата криза бърже обхвана почти цtла 

Срtдна Европа. Грамадни суми отъ срtдствата на международния 

париченъ пазаръ станаха неразполагаеми и това се отрази най-тежко 

върху кредита на всички страни - длъжници и кредиторки. 

Кризата достигна най-високата си точка на 21 септемврий, ко

гато Англия се видt принудена да отмtни обмtняемостьта въ злато 
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на английската книжна лира. Наснши бързо обезценяване на 

английската лира, която бt главната монета на международната 

търговия и въ която бtха облtчени голtмата часть отъ вземанията 

на повечето страни. 

Движението се разпрострt и въ други страни. Резултатътъ бt 

общо и силно недовtрие въ стабилностьта на всички национални 

монети, въвеждане регламентирането на девизната търговия и най

ст-Бенителни ограничения въ международнит-Б плащания. Разстрой

ството на международния кредитъ се последва отъ ново, още по

низко падане ценит-Б на зърненит-Б храни и другит-Б продукти презъ 

втората половина на годината. 

Тия необикновено трудни международни стопански условия се 

отразяваха най-неблагоприятно върху развитието на българското сто

панство презъ 1931 година. Падането международната цена на кило

грамЪ пшеница подъ 2 лева и на царевицата - подъ J· 50 лева, бt 

новъ тежъкъ ударъ върху основата на българското стопанство -

землед-Блието - понесло вече гол-Бми загуби още отъ 1929 г. насамъ. 

Острата финансова и девизна криза въ Срtдня Европа - главния 

пазаръ за повечето наши землед-Блски произведения - поставяше 

непреодолими спънки за нашия износъ и значителни количества отъ 

мtстни продукти (тютюни, животински продукти и др.), оставаха безъ 

купувачи и още повече се обезценяваха. Отъ друга страна, изтегля

нето на известна часть отъ чуждестраннит-Б кредити, които винаги 

еж попълвали недостига на мtстния капиталъ, предизвикваше чувст

вително намаление въ девизната наличность на Българската народна 

банка. Въпрtки едновременното действие на това множество отъ 

неблагоприятни фактори, българското стопанство и презъ изтеклата 

година показа необикновена жилавостъ. ТърговскиятЪ балансъ при

ключи съ излишъкъ. Взеха се мtрки за ограничение държавнит-Б 

разходи и за поставянето имъ въ съответствие съ крайно намале

нит-Б държавни приходи. Вжтрешния кредитъ и банковата ни орга-
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низация усп-Бшно устояваха срещу вълнит-Б на недов-Брието. Ста

билностьта на лева се запази непокжтната. Единъ отъ важнит-Б 

фактори за тази стопанска издръжливость, безъ съмнение, б-Бха 

добрит-Б реколти презъ 1930 и 1931 години. 

Макаръ че зае-Бтото пространство съ зърнени храни презъ 1931 

година да б-Б съ 4 °/о по-малко отъ онова презъ 1930 г., реколтата 

на зърнени храни б-Б по-изобилна - 36,3 милиона квинтала, срещу 

33,6 милиона квинтала презъ 1930 г . Увеличението б-Б главно при 

царевицата (отъ 7,8 на 9,9 милиона квинтала) и пшеницата (отъ 16 

на 16,6 милиона квинтала). 

Този резултатъ се дължи на увеличението въ ср-Бдното произ

водство на декаръ (отъ 124 на 139 килограма), благодарение главно 

на по-благоприятнит-Б метеорологически условия. 

Споменатото вече ново спадане въ ценит-Б на зърненит-Б храни 

презъ второто полугодие значително намали финансовит-Б резултати 

за народното ни стопанство отъ това изобилие на реколтата. 

Правителството продължи за още една година (до ЗО юний 1932 

год.) функциит-Б на Дирекцията за закупване на зърнени храни, съз

дадени вече съ закона отъ 26 декемврий 1930 г. Макарь че отъ 

1 О августъ дирекцията да намали nокупната основна цена за пшени

цата отъ 4 лева на 3'40 лева (франко вагонъ пристанищата Варна 

или Бургазъ), въ сжщность реалнаrа цена получавана отъ произво-

дителя се увеличи, поради намаление процента отъ 50 на 30°/о на 

данъчнит-Б бонове, които се даватъ въ заплащане и поради осигуря

ване по-добъръ курсъ за тия бонове, съ възможностьта да се осре

брява чрезъ Българската землед-Блска банка. Сvtлното падане меж

дународнит-Б цени на зърненит-Б храни, по които дирекцията тр-Бб

ваше да продава за износъ едно сравнително по-гол-Бмо количество 

зърнени храни, очертаваше извънредни и непоносими загуби за 

държавното съкровище. За да се намали тази загуба, всички мел

ници въ страната се задължиха да купуватъ нужнит-Б имъ зърнени 
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храни по една по-висока вжтрешна цена изключително отъ дире

кцията. Износътъ на царевицата се постави подъ режима на експорт

нитt премии - o·so лева на килограмъ, но впоследствие преди още 
да настжпи експортната кампания на царевицата, тази премия се 

премахна. 

Проблемата за едно по-безболезнено и по-справедливо уреждане 

и ликвидиране земедtлскитt и други задължения сключени при 

високото ниво на ценит'В, проблема важна и особено трудна за на

шата земедtлска страна. въ която не само индустрията и търго

вията, но и цtлата ни финансово-кредитна структура почива върху 

платежната способность на земед-Блеца, 61; предметъ на оживени 

разисквания. За тая цель правителството внесе н'Вкои законопро

екти, чието разглеждане се отложи за слецващата година. 

Въ областьта на международнитt мtрки противъ кризата въ 

земедtлското стопанство, трtбва да отбележимъ състоялит-Б се 

въ София две земедtлски конференции : на 27-29 май съ пред

ставители на Балканскитt страни и на 10-13 октомарий съ мини

стритt на земедtлието на Източнитt и Юго-източнитt европейски 

земедtлски страни. 

Следъ зърненит'В храни, отъ голtмо значение за нашето земе

дtлско стопанство и особено за нашия износъ еж тъй нареченитt 

индустриални растения. Като се изключи захарното цвекло, чието 

засtване с.е намали чувствително въ връзка съ специфичнит-Б за

труднения въ мtстната захарна индустрия, реколтата на индустри

алнитt растения е б~ла добра - 1,6 милиона квинтала срещу 1 ,2 

милиона квинтала презъ 1930 г. Реколтата на слънчогледовото семе 

е достигнала 1,1 милиона квинтала срещу 0,6 милиона квинтала 

през_ъ миналата година. 

Въ количествено отношение реколтата на най-важния ни ек

спортенъ артикулъ - тютюна - не се е измtнила - около 24,000 

тона, но качеството се счита за много добро. 
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Развитието на скотовъдството е било особено благоприятству

вано отъ изобилния и ефтинъ фуражъ, а сжщо - отъ благоприят

нит~ метеорологически условия. Но поради ненормалнит~ търговски 

отношения съ Гърция, както и поради ветеринарнит~ и други мж

чнотии за износа· на добитъкъ и животински продукти къмъ ср~

дно-европейскит~ страни, този важенъ клонъ на земед~лското сто

панство не е ималъ гол~мо значение за нашия външенъ платеженъ 

балансъ, съ изключение на яйцата, птицит~ и кожит~. 

Споредъ предварителнит~ статистически сведения търговскиятЪ 

ни балансъ за 1931 г. приключи съ единъ вносъ за 4,7 милиарда 

лева, износъ - 5,9 милиарда или съ единъ излишъкъ отъ 1,2 ми

лиарда лева, срещу единъ излишъкъ отъ 1,6 милиарда лева презъ 

1930 J. Ние считаме, че предварителни цифри по отношение на из

носа съдържатъ известни преувеличени оценки и че в~роятнит~ 

цифри за износа, а следователно и за излишъка, може да претър

пятъ едно намаление съ около 500,000,000 - лева. 

Стойностьта на вноса презъ 1931 г. е увеличена съ 76 милиона 

лева, въпр~ки чувствителното намаление ценит~ на повечето вно

сни артикули и същевременното намаление количеството на внос

нит~ стоки отъ 317 хиляди тона. 

Докато презъ 1930 година се използуваха значителнит~ запаси, 

останали отъ пр~ком~рния вносъ презъ 1928 и 1929 години, презъ 

1931 година тия запаси вече б~ха изчерпани и тр~бваше да се по

пълватъ съ новъ редовенъ вносъ. Увеличението стойностьта на 

вноса при намаленото му количество, въ сравнение съ 1930 г., се 

дължи на преустановяване или намаление вноса на н~кои по-тежки, 

но по-малоценни артикули (като пшеница и др.) и на увеличението 

вноса на н~кои по-скжпи стоки и материали (ценни материали, 

прежди и др.) 
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Месечни излишъци и дефицити на външната търговия 
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Най-характерния фактъ за външната ни търговия презъ 1931 г. 

е rол'hмото увеличение въ количеството на износа - отъ 543,000 

на 769.000 тона, цифра недостигната отъ 1911 година насамъ. Стой

ностьта на износа, обаче, показва ново намаление, следвайки изтък

натото вече ново спадане на ценитt, което презъ изтеклата година 

още повече се засили и се разшири върху всички износни артикули. 

Износътъ на зърненит-Б храни включително фасуля и брашното, 

се увеличи отъ 349,000 на 566,000 тона, а по стайнесть отъ 1,057 

милиона на 1,378 милиона лева. Това увеличение отъ 321 милиона 

бt ценна опора на пла1ежния ни балансъ презъ изтеклата година. 

Въ групата на индустриалнитt растения, като се изключи уве

личението при слънчогледовото семе и плодоветt, всички други важни 

износни артикули: тютюнъ, розово масло, пашкули, рапица и др. 

показватъ чувствително намаление. 

Сжщо така и при групата .,добитъкъ и животински произведе

ния", макаръ и увеличена по количество, по стайнесть износътъ 

е намаленъ отъ 1,516 милиона на 1,269 милиона лева. 
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Ср~дниятъ индексъ на ценитБ на едро въ България въ златни 

швейцарски франка (при база 1914 л. = 100) презъ изтеклата година 

е спадналъ отъ 1 Об на 84 или съ 22 точки; намалението презъ 

1930 r. е било съ 25 точки. Най-голtмо е спадането при текстилнитt 

матерИаЛИ ОТЪ 121 На 89 ИЛИ СЪ 32 ТОЧКИ, ПОСЛе ПрИ хранителнитt 
продукти оть растителенъ и животински произходъ - 24 точки. По

слабо е падането на ценит-Б при строителнитt и горивни материали . 

Индексътъ на ценитt nрезъ 1931 г. би билъ още по-низъкъ, 

ако той се базираше на действителнитБ международни цени. които 

за нtкои артикули (захарь, зърнени храни, каменни вжглища и др.) 

еж много по-низки отъ изкуствено подържанит-в вжтре въ страната 

висони цени. 

Производството на кафяви каменни вжглища отъ мината.,Перникъ" 

е намалi;лъ на 1,2 милиона тона, срещу 1,3 милиона тона презъ 

1"930 г., а пласмента на сжщитi> вжглища е спадналъ отъ 1,2 на 

1,1 милиона тона. 

Трtбва да отбележимЪ и чувствителното намаление на обрабо

тения тютюнъ въ тютюневитt фабрики : 3,9 милиона килограма срещу 

4,5 презъ 1930 г. и 4,9 милиона килограма презъ 1929 г. 

Производството на циментъ е спаднало на 103,000 тона срещу 

173,000 тона презъ 1930 г. 

Производството на захарь е намалtло отъ 510,000 квинтала на 

249,000 квинтала, а консумацията оть 285,000 на 260.000 квинтала. 

Приходитt отъ желtзницитБ и пристанищата показватъ незначи

телно увеличение - 1.189 милиона лева срещу 1,181 милиона лева· 

Въ връзка съ увеличения вносъ увеличаватЪ се и приходит-Б отъ 

митницитt отъ 837 милиона на 931 милиона лева. 
2 
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Въ уравнителната камара еж постжпили 39,648 търговски ефекти 

на обща сума 9,8 милиарда лева срещу 43,417 ефекти за 13.1 милиарда 

лева презъ 1930 r. Процентъть на компенсиранит-Б суми е спадналъ 

на 54,9 срещу 62,6°/о презъ 1930 г. 

Въ сравнение съ предшедствуващитt две години, когато проте

стирани·гt полици по брой и по обща сума се увеличиха и достигатъ 

до 2,1 и 3 мили~рда лева, презъ изтеклата година ' Протестиранит-Б 

полици значително намаляватъ: 229.231 бройки за 1.6 милиарда лева. 

Обявенитt несъстоятелности еж били 197 срещу 224 презъ 1930 

година : дадени еж били мораториуми на 112 предприятия. срещу 

395 презъ предшедствуващата година. 

Тия цифри, както и нtкои други признаци, показватъ несъмнено 

заздравяване на частното стоnанство, което не безъ жертви и съ 

голtми усилия се приспособява къмъ новитt измtнени условия. При 

крайно низкото ниво на ценитt оnасностьта отъ нови силни спадания 

е nо-малка. Следъ голtмитt смущения nрезъ 1929 и първата nоловина 

на 1930 г. на nазаря настжnиха по-нормални и по-благоприятни 

психологически условия. 

Добритt реколти презъ 1930 и 1931 г., въпрtки низкит-Б цени, 

не можеха да не внесатъ известно подобрение въ условията на вж

трешния пазаръ, за който изключително работи мtстната индустрия. 

Въ повечето индустриални клонове - памучно-текстилния, вълнено

текстилния, кожарския, каучуковия, растителнит-Б масла, желtзарския, 

сапунения и др., производството е било доста интензивно и търсенето 

живо. Резултатит-Б еж били задоволителни. Сжществени промtни с~ 

настжпили и въ търговската организация и методи. Продажбит-Б на 

кредитъ еж намалени и запасяването съ сурови материали е ставало 

по-въздържано. 
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Поради намаления строежъ отслабнала е дейностьта на всички 

предnриятия свързани съ .строежа. 

Затрудненията въ мелничарската индустрия, свързани съ износа, 

не сн.. изчеЗнали: ·nрезъ изтеклата година условията еж били no-бna~ 

гоприятни за мелницит-Е, nо~добре организирани въ финансово отно

шение. Износътъ на брашна е увеличенъ отъ 11,000 на 22,000 тона. 

ПлатеЖнияТЪ бала~~ на страната презъ отчетната година nо

казва чувствително намаление, както въ цифрит-Б на актива, така и 

въ Щtфрит-Б на пасива. Споредъ статистичнит-Б сведения за движе~ 

нието на камбиото, презъ 1931 година постжпилото камбио намалява 

на 5,963 милиона лева, срещу 7,513 милиона лева презъ 1930 г. 

камбиаЛнитt разходи сжщо намаляватъ отъ 7,887 милиона лева на 

6,498 милиона лева. 

Въ тия цифри не влиза увеличението на златната наличность 

отъ 56 милиона лева ; златната наличность е достигнала въ края на 

отчетната година 1,511 милиона лева, срещу 1,455 милиона лева въ 

въ края на 1930 година. 

На сжщата дата чуждеетраннитЪ девизи еж възлизали на 265 ми

лиона лева, другитЪ девизи - 142 милиона лева, срещу 424 и 480 

милиона лева въ края на 1930 г. 

Задълженията на Българската народна банка въ чужди девизи 

въ края на годината еж били 149 милиона лева, срещу 112 милиона 

лева въ края на nредшедствуващата година. 

Отъ тия цифри се вижда, че общата сума на златната и девизна 

наличность на Банката въ края на годината, следъ като се спаднатъ 

задъnженията въ чужда валута, е била 1,769 милиона лева, срещу 

2,248 милиона -лева въ края на 1930 г.; общото намаление е 479 ми

лиона лева срещу 299 милиона намаление презъ 1930 година. 
2* 
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Въ горнит-Б цифри за nостжпилото камбио влизатъ и nолученит-Б 

суми въ чужда валута отъ остатъцит-В отъ Бt.жанския заемъ -
197,8 милиона лева и отъ Стабилизационния заемъ- 214;9 милиона 

лева или всичко отъ двата заема 412,7 милиона лева . Презъ 1930 г. 

постжnилото камбио отъ 6-Бжанския заемъ бt 288 милиона лева и 

отъ Стабилизационния заемъ- 405 милиона лева . 

Отъ следващата таблица за златната и девизна наличность се 
.• 

вижда, че най-гол-Бмо намаление (съ 220,9 милиона лева) е nретър-
пtла девизната наличность nреэъ месецъ януарий . Презъ месецъ 

февруарий намалението е nо-незначително - Зб милиона лева. Презъ 

месецит-Б мартъ и аnрилъ девизната наличность се увеличава съ 

155 милиона лева. Отъ месецъ май, паралелно съ избухването банко

вата криза въ Срi;дна Европа, заnочва една непрекжсната тенден

ция на намаление и въ края на годината чистата сума на златната 

и девизна наличность е била 1768,6 милиона лева. Най-низко е па

днала тази наличность на 15 октомврий - 1732· милиона лева. 

Покритието на банкнотит-Б и на задълженията на виждане е било 

най-високо на 7 юлий (37.92°/о) и най-низко на 7 октомврий (34.31°/о) 

Златна и девизна наличность. 

(Въ мипнони лева). 

-

~ Г:~а сум~ 
:; :1: 

;s: ,.0 3: ('\ ('\ • :s: :s: 
~ 01 • са о 01 :z: 
:!< ., 8: ., ,_ 

оо; :z: 
10 :s: 10 >.Cf :1: 1:( ..; :z: Q. 

1 

на златната 
Години Злато :r :s: >.:S: ('\ 

~ l:i :s: :s: :z: :r :z: о :s: и девизната :z: х :s: х :11: ('\ с; ., ('\ 
,_ 10 ... «1 7 :s: ,.0 1:{ :s: 

наличность 10 а. >.0. :; 01 1:{ 3Е 01 

с: ti o,.t- u ., .., >- ., 

~ (i") r::{v со 1:{ (i") :r о:[ 

31. Xll. 1930 год. . ~ 1,454.8 424.2 480.6 2,359.6 ~ 112.3 2,247.3 

31. 1. 1931 год. 1,458.2 402.6 ЗО1 .3 2,162.1 135.7 2,026.4 

28. 11. 1931 год. 1,462.4 390.0 297.1 2,149.5 159.1 1,990.4 
31 . 111. 1931 год. 1,4no 304.1 343.2 1 2,118.3 48.8 2,069.5 

зо. IV. 1931 год. 1,482.6 313.3 421 .1 2,217.0 71 .6 2,145.4 

31 . v. 1931 год. . 1,491.4 320.5 323.7 2,135.6 109.8 2,025.8 

30. Vl. 1931 год. 1,500.6 402.5 258.5 2,161.6 147.5 2,014.1 

31. Vll. 1931 год. . 1,506.3 363.5 113.7 
1 

1,983.5 139.6 1,843.9 

31. Vlll . 1931 год. . 1,507.5 297.6 188.5 1,993.6 156.8 1,836.8 

зо. IX. 1931 год. . 1,509.2 210.9 208.8 1,928.9 134.3 1,794.6 

31 . х. 1931 год. . 1,510.2 214.0 241 .1 1,965.3 161.0 1,804.3 

зо. Xl. 1931 год. . 1,510.3 11 
263.1 214.8 1,988.2 212.3 1,775.9 

31. Х\1. 1931 год. 1,511.4 264.5 142.0 1,917.9 149.3 1,768.6 
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ПрезЪ 1931 г. на държавата е било продадено камбио за 1,654 

милиона лева, срещу 1,705 милиона лева презъ 1930 г. 

Както изтъкнахме въ миналогодишния отчетъ, съ измi;ненията на 

закона за Българската народна банка отъ 4 декемарий 1928 год. и 

съгласно протокола на Финансовия комитетъ отъ месецъ мартъ 

сжщата година, нашата парична система трi;бваше да се установи 

върху златно-девизния еталонъ. На практика тази система трtбваше 

да· започне свободно да функционира, следъ nремахване ограни че~ 

нията въ девизната търговия : компетенцията за избиране момента 

за премахване девизнитt ограничения споредъ споменатия протоколъ 

се възлагаше на техническия съветникъ при Банката. 

Предвидъ неблагоприятното стопанско положение на страната 

отъ 1929 г. насамъ и съ съгласието на Съветника контролътъ на 

Българската народна банка върху девизнит'В сдtлки се запази. Небла

гоприятното развитие на платежния ни балансъ презъ изтеклата 

година и настжпилото въ международния париченъ пазаръ общо 

недов'Врие, особено отъ месецъ юлий насамъ, което nрав'Вше безу

спtшни всички опити да се използува външния кредитъ, наложиха 

на управлението на Банката да въведе нови ограничения въ девиз

ната търговия и да засили сжществуващия отъ 1923 г. насамъ 

девизеНЪ МОНОПОЛЪ. 

На 15 октомврий се публикуваха измi;ненията и допълненията 

на закона за търговията съ .външни платежни срtдства, чрезъ които 

се засили контрола и разшири компетенцията на Българската на

родна банка върху всички валутни операции. За да се спре увели

чението на задълженията към~ странство, законътъ постанови задъл

жителното предварително съгласие на Министерството на финан

сит'В за да може кое и да е държавно или обществено учреждение 

да се ангажира въ доставки или предприятия, които могатъ да по

родятъ задължения къмъ странство ; Министерството на финанситi; 

се произнася по подобни искания следъ като вземе мнението на 

Българската народна банка. 



.1 

14-

Българската народна банка придоби по· гол-Бма свобода на дей

ствие, като изрично се освободи отъ всtкаква отговорность въ случай 

на отказъ да продаде камбио. 

Износътъ на държавни облигации и купони се забрани, освенъ 

съ разрешение оть Дирекцията на държавнит-Б дългове и следъ 

отсrжпване равностойностьта имъ въ чужда валута. 

Управителниятъ съветъ на Банката придоби правото да издава 

наредби въ духа на закона, които влизатъ въ сила следъ одобре

нието имъ отъ Министра на финанситЪ. 

Санкциит-Б за нарушенията на закона чувствително се засилиха. 

Съ наредби преустанови се продажбата на валута за вноса на 

нЪкои луксозни стоки и се въведе общото ограничение: Българ· 

ската народна банка да не продава валута за заплащане вносни 

стоки. ако не еж изтекли три месеци следъ внасяне сrокитt въ страната. 

Въ развитието на международния париченъ памръ презъ изте

клата година изпъква гол-Бмо различие между двата периода : оть 

януарий до месецъ юний. когато настжпи банковата криза, и отъ 

месецъ юний до края на годината . Презъ първия периодъ въ пове

чето финансови центрове влац-Беше сравнително спокойствие, необи

кновено изобилие на краткосрочни пари и най-низки сконтови и 

лихвени проценти за краткосрочни nласменти, каквито нар·Бдко еж 

били зарегистрирани даже преди войнитt. Презъ месецъ януарий 

сконтовит-Б проценти въ Ню-Йоркъ. Парижъ и Швейцария б-Бха на

малени на 2°/о . Презъ месецъ май се предприе ново намаление: въ 

Ню-Йоркъ отъ 2 на 1 1/2 °/о, въ Холандия отъ 21/2 на 2°/о и въ Лон
донЪ отъ 3 на 2 1/2°/о . Но nри това гол-Бмо натрупване и поефтиня

ване на краткосрочнит-Б пари не се забелязваше nодобрение въ 

странитt-длъжници, къмъ които nотока на външнитt кредити бЪ 

сnрtлъ и гдето сконтовит-Б проценти си оставаха сравнително високи. 

Втория nериодъ се характеризира съ изчезване на довtрието. 

съ тенденция къмъ повишение на лихвата и на сконтовит-Б проценти 

и въ много случаи съ намtсата на емисионнит-Б банки за nодкреnа 

на частнитt кредитни институти . Презъ августъ сконтото въ Гер-
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мания се nовиши на 15°/о, въ f\встрия на 7°/о, Лондонъ сжщо nосле

дователно увеличи-З1/2, 41/2 и 6°/о. По·късно Холандия увеличи на 

3°/о, Парижъ отъ 2 на 21
/ 2 °/о и Ню-Йоркъ nовиши на два пжти 

пр,езъ октомврий: отъ l 1
/2 на 21

/2 и З1/2°/о. 

Тия бързи и дълбоки смtни въ условията на международния 

кредиrь не можаха да не засtгнатъ, макаръ въ твърде ограничена 

степень и нашия nариченъ nазаръ. Изтегля нето на външнитt кратно

срочни кредити, които играятъ важна роля въ финансиране на на

шата външна търговия и на по-круnнитt ни предnриятия, nродължи 

и презъ изтеилата година, особено презъ nоследното И тримесечие, ма

наръ че голtмата часть отъ тия кредити да бt вече изтеr лена nрезЪ 1929 

и 1930 год. Това изnлащане на външнитt нредити бЪ въ връзка и 

съ общото ограничение на кредитиранията поради намаление на 

търговскит-Б оnерации. По-гол-Бмата ликвидность въ положението на 

банкитt улес-няваше изплащането на външнит-Б имъ задължения. 

Сnоредъ nриблизителни изчисления, презъ изтеклата година еж изnла

тени около 400 милиона лева външни краткосрочни кредити. 

За да съдействува за една nо-правилна организация на кредит

нит-Б учреждения въ страната и специално на частнит-Б кредитни 

институти, правителството създаде "Законъ за защита на влого

ветi;" (Държавенъ вестникъ отъ 12 януарий 1931 г.) 

Законътъ съдържа следнитt nо-важни nостановления: 

При Министерството на финансит-Б се създава банкерски съветъ, 

<Zъстоящъ се отъ петь члена: двама представители на Българската 

народна банка, отъ които единъ е nредседатель на съвета, и отъ no 

единъ nредставитель на Министерството на финанситt. на банко

вата секция при Съюза на акционернит-Б дружества и на Сдруже

нието на българскит-Б nровинциални банки. 

Съвета дава мнение на Министра на финанситt по всички въ

nроси въ връзка съ банковото дtло въ страната. 

Откриването на банки или к.~юнове отъ банки, , става съ разре

шение отъ Министра на финансит-Е, сл~дъ като в~еме мнението 1:1а 

Банкерския съветъ. 
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Новит~ банки могатъ да бждатъ основани само въ акционерна 

или акционерно-командитна форма. 

Законътъ предвижда минималенъ основенъ каnиталъ за ба_нкит~: 

ЗО милиона лева за София, 20 милиона лева за nо·гол~мит~ градове 

и 1 О милиона -за другит~ м~ста. 

Разм~рътъ на спестовнит~ влогове, които може да приема една 

банка, е ограниченъ до осморния разм~ръ на внесения И каnиталъ 

и резервиm: 2/з отъ сnестовнитt влогове трtбва да бждать nласи· 

рани въ търговски портфейлъ съ тримесеченъ срокъ, въ тримесечни 

аванси срещу залогъ на стоки или въ държавни облигации. 

Банкитt еж длъжни да държатъ депозиранЪ въ Българската 

народна банка търговски портфейлъ въ разм~ръ 10°/о отъ сnестов

нитБ . и мъ влогове. 

Предвижда се задължително увеличение запасн~я капиталъ на 

банкит~ отъ годишнитt имъ печалби; 1/s отъ запасния каnиталъ 

тр~бва да бжде обл~ченъ въ държавни или гарантирани отъ дър· 

жавата ценни книжа, съхранявани въ Бългс:tрската н~родна банка. 

Друго важно nостановление на закона е задължението за всички 

банки да представятъ въ Банкерския съветъ и въ Българската на

родна банка, въ е,i:J,номесеченъ срокъ, тримесечни пробни баланси 

(З1 мартъ, ЗО юний, ЗО сеnтемарий и 31 декемврий), а сжщо и окон

чателния си годишенъ балансъ съставени по образецъ, установенъ 

отъ Банкерския съветъ. 

Законътъ предвижда постояненъ вжтрешенъ контролъ на бан· 

кит~. който ще се извършва отъ заклетъ счетоводитель, членъ въ 

nров~рителния съветъ. 

Въ връзка съ това, съ закона отъ 17 априлъ 19З1 г. се създаде 

института на заклетитt експертъ-счетоводители . 

Банкерскияrь съветъ се конституира и започна да функционира 

отъ 18 аnрилъ 1931 година. 
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Законътъ за защита на влоговетi;, въпр-Бни н-Бкои непъЛноти, 

дойде да запълни една неотложна нужда отъ публиченъ контролъ 

и интересъ къмъ банковото дtло. Въ връзка съ това ние сме 

длъжни веднага да предупредимъ, че ако изобщо не бива да се 

надценяватъ резултатитi; отъ занонодателната и правителствена на

м-Беа въ обласrьта на стопансния животъ, това въ още по-гол-Бма 

степень се отнася до по-делинатната область на банновия кредитъ. 

Гол-Бмата баннова нриза презъ месецъ юлий въ Германия, 

· 1\встрия и Унгария не остана безъ известенъ отзвукъ и въ нашата 

страна, най-тi;сно свързана стопански съ Ср-Бдна Европ2t. 

Усилията на всички български банки презъ изтеклата година 

бtха насочени къмъ подържане по възможность най-ликвидно поло

жение. Разполагаемит-Б авоари на банкит-Б въ Българската народна 

банка презъ изтеклата година не еж паднали по-низко отъ цифрата 

720 милиона лева (7 януарий), а срtдно е била 900 милиона лева: 

презъ предшедствуващата година това перо е паднало най-низко -

188 милиона лева на ЗО априлъ, а ср-Бдната цифра презъ годината 

е била оноло 400 милиона лева. 

Непрестанното спадане на ценитi;, ограниченияТЪ търговски 

обмtнъ и продажбит-Б въ брой, както и общото положение на бан

кит-Б - налагаха ново намаление на банковитБ кредити. Това ясно 

личи отъ следнит-Б н-Бколко цифри за пласментитt на шестьтtхъ 

голtми софийски банки. 

Портфейлъ отъ търговски 

записи •.•.... 
Дебитори •...... 

31. Xll. 1930 r. ЗО. IX. 1931 r. 31. Xll. 1931 r. 
въ 

1,100 

2,702 

милиона 

807 

2,330 

лева 

783 

1,996 

ПласментъТЪ на Българскат а земед-Блска ба нк а въ края 

на 1931 г. (4,979 милиона срещу 4,615 милиона лева въ края на 

1930 год.) показва едно увеличение отъ 364 милиона. 

Пласментит-Б на Б ъ л га р с к а та це н т р а л н а ко о п е р а т и в н а 

банка сжщо еж се увеличили съ 163 милиона (отъ 529 н'а 692). 
~ 
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Трtбва да забележимъ, че увеличението въ пласмента на тия 

две банки е предизвикано отъ кредитирането на нtкои обuцествени 

учреждения. 

Пласментитt на популярнит-Б банки (на брой около 200) къмъ 

края на сеnтемарий т. г. еж запазили сжщата цифра, както и 

презъ 1930 г. - около 1,900 милиона лева . 

Малкитt банки въ провинцията еж следвали сжщата тенденция 

на намаление на пласментитt си. 

Къмъ 31 декемарий 1931 r. въ България е имало 131 акцио

нерни банки съ основенъ капиталъ около 1,130 милиона лева и 

заnасенъ капиталъ 236 милиона лева ; въ тия банки еж били депо

зирани спестовни влогове на обща сума 1,865 милиона лева И тър

говски влогове около 2 милиарда лева. 

Невъзможно е да се направи точно сравнение за движението 

на влоговетt въ акционернитt банки съ предшествуващата година, 

когато банкитt ·не бtха още задължени да представятъ въ Българ· 

ската народна банка баланситt си по установенъ образецъ. 

Влоговетt въ Пощенската спестовна каса презъ изтеклата година 

се увеличаваТЪ съ около 322 милиона лева; отъ 874 милиона лева 

въ края на 1930 г. тt еж нарастнали на 1,196 милиона лева въ 

края на изтеклата година. 

Спестовнитt влогове въ Българската земедtлска банка лрезъ 

изтеклата година еж се увеличили отъ 643 на 848 милиона лева 

(увеличение 205 милиона); сиротскитt влогове еж се увеличили съ 

14 милиона лева, отъ 294 на 308 милиона лева ; най-голtмо е, обаче, 

увеличението на срочнитt влогове - отъ 1,705 на 2,344 милиона 

лева (увеличение 638 мr~лиона лева). Намалението на текуuцитt. 
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смtтки съ 291 милиона лева) отъ 1,577 на 1,285 милиона) <:е дължи 

на обличане една часть отъ сумит-Б по тия смtтки въ срочни сви

детелства . Общото увеличение чуждитt срtдства на Българската 

земедtлска банка презъ изтеклата година (565 милиона) е въ връзка 

съ отбелязаното nо-горе увеличение срtдствата на Пощенската спе

стовна каса; тия срtдства се влагатъ редовно въ Българската земе· 

дi>лска банка. 

Спестовнит-в влогове въ популярнит-Б банки (около 200 банки) 

въ края на сеn:rемврий 1931 г. еж възлизали на 421 милиона лева, 

срещу 351 милиона въ края на 1930 г.; увеличени еж съ 70 милиона . 

Презъ сжщия периодъ срочнитt влогове еж увеличени съ 18 милиона 

(отъ 174 на 192 милиона),. а текущитt кредиторни смtтки отъ 1,247 

милиона на 1,403 милиона или съ едно увеличение отъ 156 ми

лиона лева. 

Понеже популярнит-Б банки държатъ своит-Б излишъци въ Бъл· 

гарската централна кооперативна банка, последната сжщо отбелязва 

презъ изтеклата година ецно чувствително увеличение на чуждитt 

си срtдсrва - 229 милиона лева. Това увеличение се дължи главно 

на нарастналит-Б текущи кредиторни смtтки на популярнитt банки 

отъ 332 на 548 милиона лева. Срочнитt влогове въ Българската 

централна ·кооперативна банка еж увеличени само съ 33 милиона 

(отъ 20 на 53), а спестовнит-Б влогове съ 23 милиона (отъ 156 на 

179 милиона). 

Общата сума на м-Бстнитt влогове при всички кредитни и спе· 

сrовни учреждения въ страната не показва особено увеличение. На

малената доходносrь на частно-стопанската дейность при господсrву· 

ващата стопанска криза не позволява образуването на нови влогове. 

Отбелязаното по-горе увеличение на влоговетt при н-Бкои кредитни 

учреждения отчасти се дължи и на сравнително високит-Б проценти 

(6-8°/0), съ които еж били олихвявани влоговетt. 

з• 



Общитt условия на м-Естния париченъ пазаръ презъ първата 

половина на годината - намаленото търсене за редовенъ търговски 

сконтъ при по-голtма наличность на разполагаемитt парични ср-Едства 

на банкитt - създаваха една тенденция къмъ лонижение на лихве

нит-Б проценти. Следвайки това развитие на народното стопанство 

и на мtстния париченъ пазаръ, както и като се държеше см-Бтка 

за условията на международния париченъ пазаръ, управителнияТЪ 

съветъ на Банката пристжпи къмъ намаление на сконтовия про

центъ. На 29 януарий сконтовияТЪ процентъ се намали отъ 1 О на 9° fo, а 
по-нататъкъ (на 4 юний) отъ 9 на 81/2°/о. Намалението на сконтовия 

процентъ се последва отъ едно чувствително намаление на разнитt 

кредиторни ~ дебиторни лихви при другитt кредитни учреждения. 

Отъ 1 априлъ 1931 г . лихвата на Пощенската спестовна каса се на

мали отъ 71
/2 на 7°/о. Кредиторната лихва за безсрочнитt влогове при 

гол-Бмит-Б софийски банки се намали отъ 8°/о и 1 1/2°/о на 7°/о и 6 1
/ 2 • 

Това намаление на лихвенигt проценти не предизвика никакво 

разширение на кредита, нито при Българската народна банка, нито 

nри друrитt кредитни учреждения. 

Сконтовиятъ портфейлъ на Българската народна банка, който 

въ края на 1930 г. 6-Б 362 милиона лева, спадна на 31 мартъ 1931 г. 

на 252 милиона и на 15 юний възлизаше на 257 милиона лева. За 

използуванит-Б аванси при Българската народна банка сжщитt цифри 

бtха 427 милиона, 369 и 405 милиона лева. 

Избухването на банковата криза въ Ср-Бдня Европа измtни тен

денциитt на паричния пазаръ. Лихвата на кредитит-Б отъ странство 

се ловиши; отъ друга страна, появилото се б~зпокойствие у нtкои 

вложители наложи на кредитнитt учреждения още nо-голtма въздър· 

жаность при разрешаването на нови кредити и спре nо-нататъшното 

намаление на кредиторнитt лихви. Дебиторнит-Б лихвени проценти 

nоказваха тенденция на повишение. 

Въ връзка съ наложилото се реесконтиране часть отъ портфейла 

на н-Екои кредитни учреждениsа, търговския портфейлъ на Българската 
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народна банка показва известно повишение презъ юлий и августъ. 

На 15 августъ той достига най-високата си цифра - 417 милиона 

лева, но въ края на годината спадна на 341 милиона лева. 

Отъ 29 септемарий 1931 г. сконтовиятъ процентъ на Българската 

народна банка б-Б повишенъ отъ 81/2 на 91/2°/о. 

Презъ 1931 година Банката е сконтирала и реесконтирала тър

говски nортфейлъ за 1,535 милиона лева, срещу 2,586 милиона лева 

nрезъ 1930 година. Сумата на отпустнатит-Б аванси презъ изтеклата 

година възлиза на 1,645 милиона лева . 

Въ края на 1931 година авансит-Б на частното стоnанство nока

зватъ остатъкъ отъ 237 милиона лева, срещу 269 милиона лева въ 

края на 1930 г. 

Една часть отъ тия аванси - 98 милиона лева подлежатъ на 

ликвидация nоради преустановяване споредъ закона на подобни 

операции. Тукъ влизатъ главно аванситt. срещу залогъ на стоки -

за около 85 милиона лева. 

Нека отбележимъ и nървото nоявяване въ баланса на Банката 

предвидената нова кредитна операция - аванси срещу залогъ на 

заложни свидетелства. Въ края на годината тия аванси срещу сви

детелства, издадени отъ новооснованото дружество за Публични 

влагалища възлизатъ на 23 милиона лева. 

Друrъ неблагоприятенЪ факторъ въ общото стопанско положение 

на страната бt.ха дефицититh въ държавнитi; и обществени 

финансии. Бюджетното упражнение за 1930/1931 год. nриключи съ 

5.579 милиона лева редовни приходи и 6,518 милиона лева редовни 

разходи или съ единъ дефицитъ по редовния бюджетъ отъ 939 ми

лиона лева. По извънредния бюджетъ и свръхсм-Бтнитt. кредити за 

сжщата бюджетна година еж били иsразходвани, още 1,141 мил. лева, 

срещу 838 милиона извънредни приходи; това дава единъ извънреденъ 

дефицитъ отъ 303 милиона лева. Като се nрибави и дефицита отъ 

бюджета на държавнитt желt.зници- отъ 95 милиона лева (1160 мил. 
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nриходи nри 1,255 милиона лева разходи), nолучава се обi..Цъ дефи· 

цитъ отъ 1,337 милиона лева за бюджетното упражнение за 1930/31 r. 

Главната nричина за тия дефицити е голtмото намаление на 

бюджетнит-Б nриходи. _nрезъ изтеклит-Б 11 месеци отъ финансовата 

1931/32 година редовнитt бюджетни nриходи възлизатъ на 4,715 ми· 

лиона лева, срещу 4,903 милиона лева презъ сжщия nериодъ на 

предщедствуващата бюджетна година. 

При това намаление на приходитt, nрезъ изтеклата година дър

жавното съкровище бt принудено да изnолзува изцtло кредитит-Б 

опредtлени въ закона за Българската народна банка {чл. 35, ал. 9 и 10). 

а именно -_400 милиона лева аванси срещу съкровищни бонове и 

200 милиона лева - чрезъ сконтиране съкровищни бо!-fове~ носящи 

подписа на нtкое дрпо кредитно учреждение. 

Макаръ, че цi;лия този кредитъ отъ 600 милиона лева да бt 

използуванЪ презъ изтеклата година отъ съкровището, nри Българ

ската народна банка, обаче, еж били използувани само часть отъ 

аванси:i; срещ·у съкровищнит-Б бонове. Въ края на годината тия 

аванси еж били 279 милиона лева, срещу 157 милиона лева въ края 

на мИналата година. Презъ ноемврий тия аванси еж достигнали 

максималната цифра - 330 милиона лева; въ началото на годината 

еж били · най·низко - 157 милиона лева. Разликата между тиsi суми 

и допустимата отъ закона сума отъ 400 милиона лева, представлява 

аванси използувани при н-Бкои обществени фондове и· при Българската 

ипоте~арна банка. Другитt съкровищни бонове о:гь 200 мил. лева 

се намиратъ при други кредитни учреждения и nрезъ годината не 

еж били представяни за сконтиране въ Българската народна банка . 

Стариятъ държавенъ дългъ къмъ Банката, подлежащъ на задъл

житепно погашение, въ края на годината е билъ 2,995 .мил. лева, 

срещу •. 3, 161 милиона лева въ края на 1930 г. Източницит-Б за намале

нието на дълга еж следнит-Б; 

отъ печалбата на Банката презъ 1930 година . . . 61 милиона 

отъ лихви върху държавния дългъ ....... 105 милиона. 
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Поради- затрудненото nоложение на съкровището, nоследното не·'. 
можа да изnлати nредвиденитЪ въ бюджета за 1930/31 г. 100 мили· 

она лева за nогашение дълга къмъ Банката, съгласно чл. 8 о;rъ 

закона за Банката . 

Сжщо така значителната nечалба отъ насичането на медно-нике

ловит-Б и сребърни монети, която възлиза на около 875 мил. лева 

и която съгласно закона трtбваше да се уnотрtби за погашение на 

сжщия дългъ, съ съгласието на Финансовия комитетъ се тури на 

временно разположение на съкровището. Отъ тия печалби въ края 

на годината е имало резервирана една сума отъ 100 милиона лева 

РазнитЪ кредиторнисм-Бткиnри Банката (задължения на виждане). 

и nрезъ отчетната година nоказватъ известно намаление: 1 ,397 ми

лиона лева срешу 1,547 милиона лева въ края на 1930 r. ТЪ дости

гатъ своя максимумъ - 1,581 милиона лева на 23 августъ и своя 

минимумъ - 1,150 милиона лева - на 23 октомврий. Отъ креди

торнитЪ см-Бтки най-важни еж тия на разнитt банки - срiщно 

900 милиона лева презъ годината. Кредиторната смtтка на съкро

вището, както и разнитЪ държавни и обществени фондове еж били 

твър.це намалени презъ ц-Блата година. 

r 
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Въ банкнотната и въ общата nарична циркулация презъ годи

ната станаха важни nромtни. Въ изп-rлнение на членове 2 и 8 отъ 

закона за стабилизирането на лева и на монетната циркулация 

(Държавенъ вестникъ, отъ 3 декемврий 1928 год.) пуснаха се въ 

обращение новонасtченитt 

Медно-никелови монети по 5 лева за . 100,000,000'-

" " " n 10 
" " 

150,000,000·-

Сребърни " " 
20 ,, n 200, 159,820'-

" " " 5О " " 451,400,000.-

" " 
.. 100 n .. 155,622,300·-

Всичко . 1,057,182,120'-

Тия монети замtстватъ постепенно банкнотитt по 5, 10, 20, 50 

и 100 лева, които най-късно до края на 1933 г. ще престанатъ да 

бждатъ законна монета. Последниятъ срокъ за обмtна на тия банк

ноти при каситt на Банката е до 15 януарий 1937 г. 

Като се прибавятъ и медно-никеловитЪ монети по 1 левъ (70 ми

лиона лева) и по 2 лева (80 милиона лева). а сжщо и монетитЪ 

подъ единъ левъ (33,570,000 лева) общата сума на насЪченитЪ медно

никелови и сребърни монети е 1,240,752,120·- лева . 

Отъ следващата таблица за общото парично обращение се вижда : 

Дата 

1930 rод. 

15 11нуаркй 

15 февруарий . • 

15 марть • 
15 аnрклъ 

15 май • 

15 юний • 

15 юлий • 

15 авrустъ 

15 сеnтемвриИ 

15 окrомврий . 

15 ноемарий . 
15 декемарий . • : ~ 

Монети Банкноти 
въ цкр· въ цир· Общ о 
кулаци• кулац~й 

177 3,510 3,687 

176 3,310 3.486 

176 3,236 3,412 

176 3,492 3,668 

176 3,395 3.571 

178 3,439 3,617 

179 3,460 3,639 

184 3,626 3,810 

193 3,727 3,920 

197 3,746 3,943 

239 3,674 3,913 

235 3,421 3,656 

Ср~дно месечно .. ~ 
4 

:;:;t· 

~IJi ... 
i L•J ; . 
:с 



Дата 

1931 rод. 

15 януарий ... 
15 февруари~ • . • • • . 
15 мартъ . . . . . .. 
15 априnъ . . .... 
15 май . . . . . . . 
15 юний . . . . . . 
15 юnий . . ... . . . . 
15 августъ . . .. 
15 септемарий 

15 октомврнй • • . 

15 ноем.врнА 
15 декемарий 
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. 

Монети Банкноти 
въ цир· въ цир· О б щ о 
кулаци• куnациs 

362 3,231 3,593 

36З 3,034 3,397 

310 3,109 3,419 

220 3,182 3402 

222 3,280 3,502 

224 3,220 3,444 

310 3,251 3,561 

355 3,348 3,703 

494 3,312 3,806 

617 3,325 3,942 

. • 704 3,176 1 3,880 

• • 716 2,900 3,616 
Срiщно месечно . • ~ 

че намалението на банкнотното ' обращение презъ 1931 г. се дължи 

главно на споменатото вече зам-Бетване дребнит-Б банкноти съ медно

никелови и сребърни монети: затова и количеството на разм-Бннит-Б 

монети е въ постоянно увеличение и отъ 177 милиона лева на 15 

януарий 1930 год. то се увеличава на 362 милиона на 15 януарий 

1931 и достига 716 милиона лева на 15 декемврий 1931 г. Общото 

парично обращение, обаче, презъ изтеклата година е било незна

чително намалено въ сравнение съ 1930 г.: срi;дното месечно парично 

обращение (разм-Бнни монети и банкноти) презъ 1931 г. е било 

3,605 милиона лева срещу 3,693 милиона презъ 1930 г. 

Това намаление е въ връзка съ новото чувствително спадане 

на ценит-Б, намалението на камбиалнит-Б пост.жпления и продължа

ващата депресия въ търговията и производството. 

Паричното обращение отбелязва най-високата си цифра презъ 

месецъ октомарий (3,942 милиона) и най-ниската (3,397 милиона) 

nрезъ месецъ февруарий ; с.жщит-Б движения на паричното обра

щение еж отбелязвани и презъ миналит-Б години. 

Положението на по·важнит-Б см-Бтки отъ баланса на Банката 

за изтеклата годи11а се вижда отъ следнит-Б сравнителни цифри: 
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1. Пасивъ: 

1. Капиталъ 

Капиталътъ на Банката, съгласно чл. 4 отъ За

кона за Българската народна банка, възлиза на лв. 

2. Резервни фондове 
На 31 декемврий 1930 г. резервнитi; фондове еж 

500,000,000·-

възлизали на . • . . . 4 • • • • • • • • лева 1,168,790,844·-

На 31 декемврий 1931 год. сжщит-Б фондове въз-

лизатъ на • . . . . . . . . . . . . . . лева 1,181,950,004·-

Увеличение презъ 1931 год. съ • . . . . • . лева 

Резервнит-Б фондове се състоятъ отъ: 

а) Общъ реэервенъ фондъ 

На 31 декемврий 1930 г. общиятъ резервенъ фондъ 

е възлизалъ на . . . . . . . .. . . . . лева 

На 31 декемарий 1931 год. сжщиятъ фондъ въз-

13,159,160·-

1,097,308,106·-

лиза на . • • . . . лева 1 ,099,656,094·-

Увеличение презъ 1931 год. съ . . . . . . . лева 

б) Ипотеченъ резервенъ фондъ 
(Създаденъ презъ 1907 г.) 

На 31 декеморий 1930 год. ипотечнияТЪ резервенъ 

2,347,988·-

фондъ е би лъ • . . . • . . . . . • . . . лева 3,091 ,430·-

На 31 . Xll. 1931 г. е останалъ за сжщата сума лева 3,091,430·-

в) Фондъ ,,Ликвидация на прис.ждени недвижими имоти" 
(Създаденъ презъ 1909 r.) 

На 31 декеморий 1930 год. фондътъ .Ликвидация 

на присждени недвижими имоти'' е билъ лева 3,666,000'-

На 31 декеморий 1931 г. сжщиятъ фондъ възлиза на лв. .4,085,228·-
---------~·----~----

Увеличение преэъ 1931 г. съ . . . . . . . . лева 419,228'-
4* 
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r) Фондъ "Постройка банкови помt.щення14 

(Създаденъ презъ 1920 r .) 

На 31 декемарий 1930 г. фондътъ ,.Постройка бан

кови помi;щения" е билъ . . . . . . . . лева 48,725,308·-

Презъ 1931 г. е пост жп ило . . . . . . . . ·...:.л..;_е_в_а ___ 1_0.:..;,9 __ 0_4.:..,4_7_7_· --

Всичко . . 59,629,785·-

Презъ 1931 г. е изразходвано . . . 

На 31 декемарий 1931 r. оставатъ . 

Увеличение презъ 1931 г. съ . . 

. лева 

. лева 

. . . лева 

7,755,386·-

51 ,874,399'-

3,149,091 ·-

д) Фондъ за покриване заrубн отъ секвест~ранн авоари 
(Създаденъ презъ 1929 r.) 

На 31 декемарий 1930 г. фондътъ за покриване за-

губи отъ секвестирани авоари е билъ . лева 

Презъ 1931 r. за тоя фондъ еж отд-Блени отъ пе-

чалбит-Б за 1930 г. . . . . . . . . . . . лева 

На 31 декемарий 1931 г. сжщиятъ фондъ възлиза 

на . . . . . . . . . . . • . . . . лева 

3 .. Банкноти въ обращение 

На 31 декемарий 1930 r. е имало банкноти: 

16,000,000·-

7,242,854·-

23,242,854·-

а) въ обращение (вънъ отъ касит-Б на Банката) за лв. 3,295,514,182·50 

б) въ каситБ на Банката за . . . . . . . • лева 1 ,665,673,952'50 

Всичко банкноти за .. лева 4,961,188,135·

Презъ 1931 г. еж пуснати въ обращение банкноти 

за . . . . . . . . . . . . . . . лева 210,000,000·-
~~---~~~~--

Всичко .. лева 5,171,188,135·-

Презъ 1931 г еж изтеглени отъ обращение лева 920,819,070·-
--------~-~--

На 31 декемарий 1931 r. е имало банкноти за лв. 4,250,369,065·-

На 31 декемарий 1931 г. е имало въ каситБ на 

Банката банкноти за . . . . . . . . лева 1,331,776,005·-

На 31 :цекеl\'!врий 1931 r . е имало въ обращение 

(вънъ отъ каситБ на Банката) .· . . . . лева 2,918,593,060·-



Банкнотит-h nуснати въ обращение еж: американски ти nъ ку

nюри no 1000,500,100,50,20,10 и 5 лева; английски ти nъ куnюри no 

5000, 100 и 5О лева, и софийски тиnъ куnюри по 20 лева. 

На 31 декемврий 1931 r. намиращит-Б се въ nубликата банкноти 

се разnред-Блятъ по куnюри, както следва: 

По 5,000 лева за . . лева 613,348,000'-

" 1,000 " " 

" 500 
" " 

" 100 " " 
" 

50 
" " 

" 
20 

" " 

" 
10 

" " 

" 
5 .. 

. . . " 

" 

" 
" 

" 
.. 

1 ,234,970,500'-

841 ,868.000"-

87,448,600'-

98,888,250"-

25,989,020•-

6,997,690'-

" 9,083,000•-

Всичко за лева 2,918,593,060'

Движението на банкнотит-Б е било : 

Максимумъ • . 

Минимумъ • 

Ср-Едно ..• 

лева. 3,406,007,770·- на 23 августь 

" 2,894,073,845·- " 15 декемарий 

" 
3, 191,228,800'-:-

4. Други задължения на виждане 

На 31 декемврий 1930 г. задълженията на ви-

ждане еж възлизали на . • • · . • . . лева 1,547,042,985·

На 31 декември й 1931 г. сжщит'В възлизатъ на лева 1 ,397,380,21 6·-

Намаление nрезъ 1931 г. съ . . . лева 149,662,769'-

Задълженията на виждане се състоятъ отъ см'Вткитi;: 

а) Държавно с~кровище 

На 31 декемарий 1930 r. е имало . • . . . . лева 71,377,299·

Презъ 1931 г. е имало кредите нъ оборотъ • лева 31,666,858,560·-

Всичко лева 31,738,235,859'

Презъ сжщата година е имало дебитенъ обороть лв. 3'1,692,901,075·

На 31 декемарий 1931 г. да взема • . . · . . лева 45,334,784·-
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б) Заложени държавни прих.оди 

На 31 декемарий 1930 г. е имало ..... . лева 44,159,854·-

Презъ 1931 г. е имало кредитенъ оборотъ . ._л...;.е_в...;.а__;3,;_7_75_:,_63_б_:,_61_5_·_ 

Всичко • • лева 3,819, 796,469'

Презъ сжщата година е имало дебитенъ оборотъ лева 3,774,091,861'

На 31 декемарий 1931 r. да взема . . . лева 45,704,608·-

в) Кредиторни см'Бтки на банки 

На 31 декемврий 1930 r. е имало 435 см-Бтки за лева 869,027,638'

Презъ 1931 r. е nостжпило по 459 см-Бтки лева 13,394,974,959'

Всичко . . . лева 14,264,002,597'-

Преэъ 1931 г . е платено по 479 смtтки . . . лева 13,288,895,794· -· 

На 31 декемврий 1931 r. еж останали463 ем-Бтки за лв. 975,106,803'

Презъ 1931 г. см-Бтката "Кредиторни емtтки на банки" е претър-

п-Бла следнитБ измi:;нения: 

Макеимумъ 

Минимумъ 

Срtдно . . . 

лева 1,014,415,140·- на 31 май 

.. 726,017,168'- .. 7 януарий 

" 904,450,290'- " 

r) Разни кредиторни смвтки 

На 31 декемврий 1930 r. е имало 16,989 ем-Бтки за лв. 402,873,572·

Презъ 1931 г. е постжпило по 24,194 ем-Бтки лева 8,731,815,495·-

Всичко . . лева 9,1 34,689,067'

Презъ 1931 г . е платено по 21,789 см-Бтки .. лева 8,885,396,086'

На 31 декемврий 1931 г. еж останали 18,369 ем-Бтки 

за • • • . • . • . • . • • • t • • • • • лева 249,292,981'-

Презъ 1931 г. разнитБ кредиторни смtтки еж претърп-Бли елед

нитt изм-Бнения: 

Максимумъ 

Минимумъ •• 

Срi:;дно • . . 

... лева 426,972,300·- на ЗО юний 

" 249,292,981·- " 31 декемарий 

" 
329,822,420·- • 
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д) Държавни, общински и обществени фондове 

На 31 декемврий 1930 г . е имало 171 см-Бтки за лв. 303,678,295·

Презъ 1931 r. е постжпило по 296 смЪтки . . лева 9,410,775,511·-

Всичко . . лева 9,714,453,806·

Презъ 1931 г. е платено по 313 см-Бтки . . лева 9,456,246,665' 

На 31 Xll. 1931 r. еж останали 147 смЪтки за лева 258,207,141·-

Оть тая сума се спадатъ .......... лева 229,731,874·-

блокирани суми отъ см-Бтката на пенсионния 

фондъ, които суми еж пласирани за смi;тка на 

сжщия фондъ въ заеми на общини за по-

стройка на училищни сгради . Въ действител-

ность см-Бтката "Държавни, общински и об-

ществени фондове" на 31 декемврий 1931 г. 

има остатъкъ . . . • . . . . . . . . . лева 28,475,267' -

Презъ 1931 г. тая см-Бтка е претърпЪла следнитЪ измЪнения: 

Максимумъ . . лева 389,664,982'- на 31 мартъ 

Минимумъ . . . . . .. 174,801,756'- ., 31 августъ 

Срiщно " 275,413,410'- .. 

е) Влогове за гаранции 

На 31. Xll. 1930 г. е имало . . . 95,391 влога за лева 69,847,987·-

Презъ 1931 r. еж nост жn или . 4,520 ., " " 38, 147,629·-

Всичко .. 99.911 влога за лева 107,995,616'-

Презъ 1931 г. еж изплатени . 27,620 влога за лева 65.932,769·-

На 31. Xll . 1931 г. еж останали . 72,291 влога за лева 42,062,847·-

Презъ 1931 г . тая смi;тка е претърпi;ла следнит-Б измЪнения : 

Максимумъ . . . . . лева 68,873,352' -- на 23 януарий 

Минимумъ .. 42,062,847·- на 31 декемврий 

СрЪдно ., 53,666,560·-

ж) Преводи 

На 31. Xll . 1930 г. е имало неизnлатени преводи за лева 

На 31. Xll, 1931 г. е имало неизплатени преводи за лева 

9,063,685·-

11.402,924·-
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5. Срочни депозити въ лева . .. 
На 31. XII. 1930 г. срочнитt депозити въ лева еж 

възлизали на . . . . . . . . . . . . . лева 270,225,300•-

На 31. Xll. 1931 г. сжщитt депозитивъзлизатъна " 245, 155.442'-
--.-..~---~~~~~--

Намаление презъ 1931 г. . . . . . . . . лева 

СрочнитВ депозити въ лева се състоятъ отъ: 

а) Заложни облигации 

25,069,858'-

На 31 . Xll. 1930 г. е имало заложни облигации за лв. 245,267.500·-

На 31 . Xll. 1931 г . заложнитk облигации възли-

затъ на . . . . . . . . . лева 227,975,500·-

Намаление презъ 1931 г. • • , • лева 17 ,292,000'-

б) Срочни влогове 

На 31 . Xll . 1930 r . е имало 601 влога за лева 24,957,800·-

Презъ 1931 г . е постжпило . . . . .. 143,855·-

Всичко лева 25,101,655'-

Презъ 1931 г. е изплатено . . 
" 

7,921,713,-

На 31 . Xll . 1931 r . еж останали 334 влога за лева 17,179,942'-

б. Задължения въ чужди девизи 

На 31 . Xll . 1930 г. задълженията въ чужди девизи 

еж възлизали на . . . . . . . . . лева 112,364,147·-

На 31 . Xll. 1931 г. сжщит-Б възлизатъ на .. 
Увеличение презъ 1931 г. съ . . • . . . лева 

Задълженията въ чужди девизи се състоять отъ : 

149,366,923·-

37,002, 776'-

а) Кредиторни см'hтки въ чужда валута 

На 31. Xll . 1930 г. е имало 106 смtтки за . . лева 523,599,115·-

Презъ 1931 г. е постжnило по 5О см-Бтки . . " 745,174,885'-
-----~.-...-..--~~----

Всичко . . лева 1,268,774,000·-
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Презъ 1931 r . е nлатено по 80 смtтки . • . . лева 1,119.902,205·

На 31. XII. 1931 г. еж останали 109 смtтки за лева 148,871.795·

През"t! 1931 r. смtтката "Кредиторни смtтки въ чужда валута " 

е nретьрntла следнитt измtнения: 

Максимумъ . 

Минимумъ 

Срtдно 

. лева 549,193,406'- на 23 януарий 

., 134, 102,077·- на ЗО ноемврий 

" 294,608,230·-

б) Срочни влогове въ чужда валута 

На 31. Xll. 1930 г. е имало 15 влога за . . . лева 686,723·-

Презъ 1931 г. е платено no 8 влога ., 191,595·-
----~--------~----

На 31. Xll. 1931 г . еж останали 7 влога за . . лева 495,128·-

Презъ 1931 г. срочнитt влогове въ чужда валута еж nретър-

пtли следнитt измвнения: 

Максимумъ . . . лева 686,723·- на 7 януарий 

Минимумъ . . лева 493,714·- на 7 декемарий 

Срt.дно . . · . . лева 565,273·-

7. Други задължения 

На 31. Xll. 1930 г. е имало . 

На 31. Xll. 1931 r . е имало . 

Увеличение за 1931 г. . 

. лева 

.. 
. . лева 

176,613,212·-

406,650,764·-

230,037,552'-

Тия задължения се състоятъ отъ следнитt смtтки: 

а) Клонове и агенrури . . . . . . . . . . . лева 60,980,743'-

6) Разноски и аконти по иnотеки . . . . . . " 

в) 7°/о Емисия Българска народна банка 1923 г. ., 

г) Удостовtрения за гаранции . . . . . . . 

д) Удоqовtрения за странни кореспонденти 

е) Лихви и комисиони за 1931 г . 

ж) Прехрдни смtтки . . . . . . 

.. 

" 
.. 
.. 

Всичко . . лева 

996,940'-

85,846,840'-

15,289,121·-

21 ,212,527'-

1.328,214'-

220,996,379·-

406,650,764'-
5 
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11. 1\ктивъ 

8. Злато 

На 31 декемврий 1930 r. е имало злато за лева 1,454,801 ,424·-
на 31 декемврий 1931 r. е имало злато за .. 1,511,446,060·-

----------------------Увеличение за 1931 г. злато за . .. лева 56,644,636'-

9. Чуждестранни девизи 

На 31 декемврий 1930 г. е имало девизи за лева 904,962,498·-

На 31 декемврий 1931 г. е имало девизи за лева 406,598,726·-
---------------------Намаление за 1931 r. съ . . . . . . . . лева 498,363,772·-

Но като се сnаднатъ задълженията въ чуждестранни девизи 
(в. точ1<а 6), Бан1<ата е имала чуждестранни девизи: 
На 31 декемврий 1930 r. . лева 792,598,351·-
На 31 де1<емврий 1931 r. 

" 257,231,803·-

Намалението на девизитt nрезъ 1931 г. е било съ лева 535,366.548·

Сумата на девизиrt на 31 дек. 1931 r. отъ лева ·406,598,726· 
се състои отъ остатъцитt на следнитt смtтки: 

а) Странни кореспонденти 

На 31 декемврий 1931 г. е имало остатъкъ . ·· лева 

6) Портфейлъ срещу странство 
На 31 декемврий 1931 г. е имало остатъкъ . . лева 

в) Странни кореспонденти за инкасо 

На 31 декемврий 1931 r. е имало остатъкъ . лева 

г) Чуждестранни банкноти 
На 31 де1<емврий 1931 r. е имало остатъкъ . лева 

142,982,286.-

258,058,966· -

723,208·-

4,834,266•-
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10. Разм-Бнни български монети 

На 31 дек. 1930 г. е имало размtнни монети за лева 152,027,123·-

На 31 дек. 1931 г. е имало размtнни монети за лева 530,604,636'-
-----------------~~-----

Увеличение презъ 1931 г. съ . . . . . . . лева 378,577,513·-

11. М-Бнителници и записи на запов-Бдь (вжтрешни) 

а) Търговски записи и ефекти 

На 31 дек. 1930 г. е имало 14,434 полици за лева 

Презъ 1931 г. еж постжпили 51,022 

Всичко . . 65,456 
" 

,, ,. 

" " 

362.259,507'-

1 ,531,027,863 -

1 ,893,287,370·-

Презъ 1931 г. еж излtзли 54,925 полици за лева 1,551,576,834·-
-----------~---~~-----

На 31 Х/11931 г. еж останали 10.531 полици за лева 341,710,536'-

Търговскит-Б записи и ефекти еж претърпtли следнитt измtнения: 

Максимумъ лева 417,246,434 на 15 августъ 

Минимумъ " 252,607,046 " 31 мартъ 

Срtдно " 326,164,760 

б) Съкровищни бонове 

Презъ 1931 г. не еж постжпили съкровищни бонове чрезъ 

клиентитt на Банката. 

12. Нванси 
На 31 декемврий 1930 ~ е имало 

На 31 декемврий 1931 r. е имало 

Увеличение презъ 1931 r. съ . . 

.. лева 

. " 

.. лева 

Tt се състоятъ отъ следнитt смtтки: 

426,978, 194'-

515, 796,600'-

88,818,406'-

а) Лванси (на държавата) срещу съкровищни бонове 

На 31 декемврий 1930 г. е имало 5 бона за лева 157,200,000·-

Презъ 1931 r. еж постжпили . . зо 
" " n 1 ,063,600,000·-

Презъ 1931 г. еж излtзли . . . 28 n " " 
942,000,000'-

На 31 дек. 1931 г. еж останали 7 " " 
278,800,000· -

5* 
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6) Rванси срещу эалоrъ на портфейлЪ 

На 31 дек. 1930 г. е имало . .• 78 смtтки за лева 43,390,334·-

Презъ 1931 r . е отпустнато . . . . . . . . ,. 1,159,054,507·-

Всичко . . лева 

Презъ 1931 г. е получено . . . . . . . . лева 

На 31 дек. 1931 г. еж останали 54 смtтки за " 

1,202,444,841 . -

1,134,833,343·-

67,611,498·-

Тия смtтки еж претърп-Бли следнитt измtнения: 

Максимумъ . . лева 67,611,498 на 31 декемврий 

Минимумъ " 6, 755,663 на ЗО ноемвр ий 

Срtдно . . " 17,226,501 . 

в) Rванси сре~у эалоrъ на ценни кни>Ка и злато 

На 31 дек. 1930 r . е имало 849 смtтки за лева 34,127,661 ' -

382,272, 130·-Презъ 1931 r. е отпустнато за 
" 

Всичко . . лева 

Презъ 1931 г. е получено лева 

416,399,791'-

369,226,664·-

На 31 дек. 1931 г. еж останали 925 смtтки за лева 47,173,127'-

Тия смtтки еж 

Максимумъ .. 

Минимумъ 

Срiщно 

претърпtли следнитt измtнения: 

. лева 47,173,127 на 31 декемарий 

.. 27,662,746 на 7 февруарий 

,, 35,048,297. 

r) 1\ванси срещу эалоrъ на стоки 

На 31 дек. 1930 r . е имало 83 смtтки за лева 121,939,125· -

Презъ 1931 г. е отпустнато . _ _.:.;" ___ ._1_9~,5_3_6~,2_8_0_·-_ 

Всичко . . лева 141,475,405·-

Презъ 1931 г. е получено . . . . . . . лева 56,456,025·-
--------~~----

На 31 дек. 1931 г . еж останали 59 смtтки за лева 85,019,380'-

Тия см-Бтки еж претърпtли следнитt измtнения: 

Максимумъ . . . лева 121,528,495 на 7 януарий 

Минимумъ .. 81,868,348 на 23 декемарий 

Срtдно " 95,255,707 
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д) 1\ванси срещу порж. чи телство 

На 31. Xll. 1930 r. е имало 479 см~тки за лева 

Презъ 1931 r. е отпустнато . . . . . . . . 
56,220,601 '-

52.,898,690'-

Всичко . • лева 109,119,291·-

Презъ 1931 r. е получено . • . . . . . . . лева 103,482,244'-
------------~~----

На 31. XJI· 1931 г. еж останали 82 см'hтки за лева 5,637,047·-

Тия см~тки еж претърп~ли следнит'h изм~нения : 

Максимумъ • . . лева 54,892,990 на 7 януарий 

Минимумъ ., 5,637,047 на 31 декемврий 

Срtдно . . • . . .. 34,585,874 

е) 1\ванси срещу ипотека 

На 31. Xll. · 1930 г. е имало 142 см~тки за лева 

Презъ 1931 r. е отпустнато 
" 

Всичко .. лева 

Презъ 1931 r. е постжпило ... . лева 

На 31. Xll. 1931 r. еж останали 46 см~тки за лева 

Тия см'hтки еж претърп'hли следнитt изм~нения : 

Максимумъ . . . лева 13,938,463 на 7 януарий 

Минимумъ • 8,014,659 на 31 декемврий 

Срi;дно . . . • 10,939,294 

14,100,473·-

2,790,899·-

16,891,372·-

8,876,713'-

8,014,659'-

ж) 1\ванси срещу залоrъ на заложни записи 

Презъ 1931 г. е отпустнато . . лева 33,092,326'-

Презъ 1931 г. е постжпило . . . . . . . . .. 9,551,436'-
--~~------~~----

На 31 . Xll. 1931 r. е останала 1 смtтка за лева 

13. Дългь на държавата 

На 31. Xll . 1930 г. дългътъ на държавата по 

авансовата И смtтка е възлизалъ на лева 

На 31. XIJ . 1931 r. дълrътъ по тая смtтка 

възлиза на . . . . . . . . . • . 
" 

Намаление презъ 1931 г. съ лева 

23,540,890'-

3,161,845,798'-

2,995,482,691 '-

166,363,1 07•-
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Това намаление произлиза оrъ: 

а) Приходъ отъ печалбитi:i на Банката за 1930 г . лв. 

б) Отдi:iлени 2°/о лихва отъ смi:;ткитi:; на съкро-

вището за погашение дълга на държа· 

вата , съr ласно членъ 3 отъ закона за огра-

ничение банкнотната емисия и задълже-

61,000,000' -

нията на съкровището къмъ Банката •. лева 105,363,107·-
------------~--~---

Всичко . . лева 166,363,107·-

14. Пласменти 

На 31. Xll. 1930 г. е имало 

На 31 . Х/1 . 1931 г. имало . 

Увеличение презъ 1931 г. съ 

Ti:i се със.тоятъ отъ следнит-Б смi:iтки: 

а) Ценни книжа 

. лева 

.. 
. лева 

316,145,584'-

31 6,972,822'-

827,238·-

На 31. Х/1. 1930 г. е имало ценни книжа за лева 58,268, 765· 

На 31. Xll. 1931 г. е имало ценни книжа за лева 95,279,845·-
------------~--~---

Увеличение презъ 1931 г . съ лева 37,011,080·-

6) Партиципации 

На 31 . Xll . 1930 г. е имало . . лева 

На 31 . Xll . 1931 г. имало .. .. 
" 

Намаление презъ 1931 г. съ . . лева 

Българската народна банка участвува въ следнит-Б 

Въ Интернационалната банка на България съ лева 

Въ Електрическата централа ,.Вжча" съ . . .. 

Въ Търговската и ипотекарна банка на бал-

канит-Б (въ ликвидация) съ . . . • . . лева 

Въ Банка за международни плащания, Ба-

зелъ съ ... . ... . . лева 

Всичко . . лева 

90,142,743'-

89,786, 193·-

356,550• 

предприятия: 

20,000,000'-

3,ооо.ооо· 

12,000· -

66,774,193'-

89,786 .. 193' -
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в) Иnотечни заеми 

На 31. Xll. 1930 г. е имало 3,847 заема за лева 

Презъ 1931 г. еж. отпуснати 1 заемъ за . . лева 

Презъ 1931 г. е постж.пило по 539 заема . . 

На 31. Xll. 1931 г. еж. останали 3,309 заема за лева 

Тия смБтки еж претърпБли следнитt измtнения: 

Максимумъ . . лева 100,279,737 на 7 януарий 

100,284,624.-

125,447·-

34,312,873·-

66,097 ,198'-

Минимумъ . лева 66,097,198 на 31 декемврий 

Срiщно . . . лева 86,168,753 

г) 1\нюитети 

На 31. Xll 1930 г. тая смБтка е и мала остатькъ лв. 

На 31. Xll. 1931 г. еж щата смБтка е имала 

остатъкъ .. . . 
" 

Увеличение презъ 1931 r. съ . лева 

23,548,520" -

24.241,043"-

692,523' 

д) Заеми на окрж.жия, общини и учреждения 

На 31 Xll. 1930 г. дълrъть на разнит-Б град-

ски и селски общини, окрж.жия и учре-

ждения къмъ Банката е бил ь 71 заеми за лв. 

Презъ 1931 r. не еж отпуснати заеми .• 

Презъ 1931 г. е постжпило . . . . . 

На 31. Xll. 1931 т. оставатъ 71 заеми за 

.. 
. лева 

Тия заеми еж. претърпБли следнитЪ измtнения: 

Максимумъ. 

Минимумъ 

Срiщно 

. лева 43,900,931 на 7 януарий 

. лева 41,568,543 на 23 августъ 

. лева 42,424,123 

43,900,932'-

2,332,389.-

41,568,543·-

15. Имоти и материали на Банката 

На 31 декемарий 1930 г. е имало недвижими имоти 

и инвентарни предмети за . . . . . . . . лева 22,466, 167·-

Презъ 1931 г. еж купени инвентарни предмети за лв. 994,704' -____ ......;_ __ 
Всичко . · лева 23,460,871·-
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На 31 декемарий 1931 година е погасено . . лева 4,960,301 ·--------
На 31 декемврий 1931 r. еж останали недвижими 

имоти и инвентарни предмети за . • • . лева 18,500,570'-

16. Други активи 

На 31 декемарий 1930 година е имало • . лева 352,376,936·

Н.а 31 декемврий 1931 г. има .••.•.•• лева 201,122,069' 

Намаление презъ 1931 година съ • • • . • • лева 151 ,254,867·-

Тая група се състои оrь следнит-Б см-Бтки: 

а) Сж.дебни д-Бла . . . . . . • . . . лева 

6} Открити ипотекарни длъжници . 

в} Присж.дени недвижими имоти 

r) Сж.дебни разноски . . . . . . . . 

д) Разноски по ипотеки въ сж.дъ 

е) Гербови и пощенски марки 

ж) Длъжници по емисия Българска на-

.. 

.. 
" 

" 

" 

родна банка 1923 година .......... лева 

68,642,489'-

919,007·-

5,531 ,731'-

2,426, 754.-

436,454·-

817,146'-

85,846,840. -

з) Записи за гаранции . . • • . • • • • " 15,289,121'-

и) Гаранции отъ странни кореспонденти • .. 21,212,527·-
~----~~~~--

Всичко . • лева 201,122,069·-

111. Разни сведения 

17. Общо количество на операциит-Б 

Общото количество на операциит-Б презъ 1931 год. 

възлиза на 1,236,684 за .....••. лева 184,513,166,453·-

а) Банкови операции 

Банковит-Б операции презъ 1931 година възлизатъ 

на ...•• · .... 1,176,672 за . лева 169,414,119,052·-

Презъ 1930 r. възлизаха 1,497,963 за 

За 1931 год. намаление 321,291 за 

. лева 205,255,268,385·

. лева 35,841, 149,333·-
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б) Операцни за см'Втка на държавното съкровище 

Тия оnерации nрезъ 1931 г. възлизаха на 60,012 за лв. 15,099,047,400·-

Презъ 1930 год възлизаха на . .. 59,230 за лева 15,814,549,522·-

За 1931 година намаление + . . ... 782 за лева 715,502,122·-

18. Сконтовъ процентъ и лихви 

а) Презъ 1931 r. сконтовнятъ процентъ на Банката е билъ отъ 

1 я нуарий до 28 януарий-1 0°1 о, отъ 29 я нуарий до 3 аnрилъ -9°1 о, 
отъ 4 априлъ до 28 септемврий-81/2°/о, отъ 29 септемарий 

до 31 декемврий-9 1/2°/о. 

6) Презъ 1931 година процентътъ на лихвата по друrит'В пла

сменти е би лъ: 

1) За заемни nолици: отъ 1 януарий до 3 юний-10 1/2°/о, отъ 4 юний 

до 28 септемврий-91/2°/о, отъ 29 септемарий до 31 декемврий-
101/20/о. 

2) По дебиторнит-Б см-Бтки nроцентътъ на лихвата е билъ отъ 1 яну· 

ар ий до 1 априлъ-11 °/о, отъ 1 аnрилъ до 4 юний-101/z0/о, отъ 

4 юний до 29 сеnтемврий-91/2°/о и отъ 29 септемарий до 31 

декемврий-tО1/2°/о. 

в) На кредиторнит-в см'Вткн на банки процентъТЪ на лихвата презъ 

1931 година е билъ 1°/о, като една постоянна сума отъ 100.000 

лева е оставала безъ лихва. 

19. Преводи 

а) Вж.треwни 

Презъ 1931 година Банката е превела суми чрезъ чекове, пие~ 

мени и телеграфически запов-Бди срещу клоновет-Б и агентурит-Б 

въ Царството по: 79,553 превода за лева 4,492,433,835·

Презъ 1930 година е имало 106,617 .. ., 6,377,886,718·-

Намаление за 1931 година 27,064 .. .. .. 1,885,452.883·
б 
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б) Задгранични 

Презъ 1931 година еж извършени съ чекове, nисмени и теле

графически заnовtди срещу страннитt коресnонденти: 

95,120 nревода за лева 6,174,050,095·

Презъ 1930 година е ималс;> 102,793 " " " 7,526,440,809·

Презъ 1931 г. намаление 7,673 nревода за лева 1,352,390,714·

Презъ 1931 година страннитt коресnонденти еж направили срещу 

клоноветt на Банката 

1.038 тегления за лева 43,860,959· 

Презъ 1930 година е имало 803 " " ,, 71,032,652·

Намаление за 1931 година + 235 тегления за лева 27,171,693·-

20. Камбио 

Презъ 1931 година е куnено камбио за • . . . лева 5,963,055,270·

Презъ 1931 година е nродадено камбиu .за .. лева 6,498,421,818·

Въ сумата, куnено камбио за лева 5,963,055,270·- влиза сумата 

лева 412,800,364·-, равностойностьта на чуждестранни валути, nостж· 

nили отъ Бtжанския и Стабилизационния заеми . 

21. Загуби и печалби 

Презъ отчетната 1931 година Банката е имала 

nриходъ отъ лихви и други nрава за . . . лева 207.467,078' -

Презъ 1930 година тоя nриходъ е възлиза лъ на лева 265,368,813.-
--------~-------

Намаление nрезъ 1931 година . . . . . . . . лева 57,901,735·-

Презъ 1931 година приходитt възлизатъна . . лева 207,467,078·

Презъ сжщата година разходитt възлизатъ на лева 1 68,328, 779·

Чистата печалба за 1931 година е . . . . . . лева 39,1 38,299·-

Чистата nечалба nрезъ 1930 година бtше . . лева 83,312,559·-

Чистата nечалба за 1931 година е въ по-малцо съ лева 44,174,260·-
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Тая печалба е разпред~лена, нанто следва: 

а) Sofo за пенсионния фондъ на служителит-в при 

Банката, съгласно членъ 7 отъ занона . . • лева 1.956,914·
б) 18·35 °1 о за фонда "Постройна баннови пом~-

щения" ... лева 7,181 ,386'-

в) 76·65°/0 за намаление дълга на държавата, съ-

гласно членъ 8 отъ занона . . . . . . . лева 30,000,000'

Намалението печалбитi; на Банната се дължи на намалението на 

нейнит~ приходи. Най-важниn приходи на Банката - лихви отъ · 

енонтото и авансит~ - еж били намалени съ около 42 милиона 

лева, както поради намалението обема на кредитит-5, тъй и поради 

по-низкитБ лихвени проценти презъ 1931 година. Прихода отъ 

разликата ~:JЪ курса при покупкит-Б и продажбит~ на камбиото 

сжщо еж намалени съ 6'5 милиона лева поради намаленото коли

чество на купеното и продаденото камбио. Благодарение на взетит~ 

м-Ерки за съкращение на разходит~. последнит~ еж намалени отъ 

182 милиона лева на 169 милиона лева. 

Въ заключение ние не искаме да отминемъ съ мълчание упр~ка 

за нБкаква дефлациоина кредитна политика на Банката и за пре

поржчаното спасително ср'Вдство противъ днешнит~ извънрецни сто

пански мжчнотии - едно бързо разширение кредитирането отъ 

Българската народна банка. Дължимъ да забележимъ, че управи-

1елниятъ съветъ на Банката винаги е билъ чуждъ на каква и 

да е догма за дефлация или инфлация. Гол~мото спадане въ 

ценитt, както и владеющит~ несигурность и недов~рие въ всички 

стопански отношения отъ 2-3 години насамъ се дължатъ на дъл

боки св~товни причини, лежащи вънъ отъ въздействието на емиси

онната банка. Обемътъ на кредита и неговит~ условия еж въ необ

ходима връзка съ общото стопансно и финансов0 положение на 

страната. За жалость, реалнит~ условия на вжтрешния и външния 

пазаръ, както и върховното изискване - да се подържа съ всички 

ср~дства стабилитета на националната ни монета, не позволяваха 

никакво разширение на кредита, което вм~сто да донесе очакванит~ 

облекчения, още повече би продължило и увеличило затрудненията. 
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Въ съзнание на извънреднит-Б си отговорности и при днешнит-Б 

изключителни обстоятелства уnравлението на Банката се е стрем-Бло 

да отговори на действителнит-Б стоnансии и финансови нужди на 

страната, безъ обаче да излиза оть рамнит-Б на занона и на изис

кванията на една здрава nарична nолитика. 

Молимъ, Господинъ Министре, да nриемете ув'Брение въ висо

кото ни къмъ Васъ почитание. 

Уnравитель: Н. Момчиловъ 

( 
Д. Божиловъ 

Подуправители: Ж 
• Т. Бурилковъ 

1 
Д~ръ П. Косевъ 

К. Колевъ 
Диреитори: 

1 

М. Ничовъ 

К. Гуневъ 

Изборни /
Д. Савовъ 

Е. Ив. Геwевъ 
членове: 

М. Стамовъ 

Н. Кулаксъзовъ 
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Поло 

на см-Бткитt въ главната книга 
--"--- - - -----------

Общи суми по см'tткитi> Остатъци по смi!ткитi> 

Наименование на смt>ткнтi> 

Внесенъ капиталъ . • . • . • 
Общъ резервекъ фондъ • • • 
Нrtотеченъ ре1ервенъ фон.цъ 

Фондъ ликвндdцнw на nрнс""д• иедвнж. имоти 

Фондъ nocтpoilкa банкови nом1.щенНR 

Банкноти за обращение • . . • . • . • 
Зпатна напнчность . 
Златна иалич.ость н~ заnасната каса 

Сrранни коресn.-Емисион. банки съ 3JI. валута 

Портфеilлъ срещу странство въ зл. валута • . 
Странни коРеСnонденти за инкасо-Емненоиии 

банки с-ь златна В~J!ута . • . 
Странни коресnонденти - други ввлуrн . 
Портфеilпъ с/у странс1'ео- други валути 

Стр~нии коресn. за инкасо други аапути • 
Чуждестр>~ннн банкноти • • • • . . • • . . 
Чуждестранни банкноти на запаската каса • 
Каса .....•• .. · · 
Запасна каса · . . . • . . 
Търгоаски заrtисн н ефекти • 
Съкровищно~ бонове . . .•• 
1\ваисн срещу съкровищни бо.tоее 

залоп. на портфеilпъ 

зал. на ценни книжа н злато 

1\вакси платими въ чужди девизи 

1\ваксъ ка държанато 

Ценни ккижо • . • . 
Държаико съкровище 

Запоже .. и държавни nриходи . 
Кредиторки см'Ьтки ко б.sнкн . 
Раэки кредмтор11Н см1>тки • . • 
Държавни. общии кн и обществеки фондове 
Влогове за гаранциа • 
Преводи •.•••. • 
Инкасираки полици . 
Попици на виждане • 
Заложни облигации • 
Срочни вп .гове • . • 
Кредиторн11 см1>тк и въ чужда аапута • 
Срочни влогове въ чужда ~аnута • . • 
Фонд-.. Държавно съкров>ще за noraш. дълга 

на Държавата къмъ Банката ••.•• • • 
Недвижими нмотк н ннвентаръ • 
Сждебни д'llna • . . • . • . . . 
Клонове и агентурк • • • • • • 
Присждени недвижими имоти . 
Условио про.цаденн имоти . . 
С11<дебни раsноскн . • • . . . . 
Гербови н пощенски марки • • 
Фондъ за покрив. загуби отъсеквест. авоари 

Дебитъ 

пева 

3,161,845,798 
101,325.580 30 

31,б92.901,о74 

з. 774,091,860 52 
13.289,265,948 
8,1!87, 148,9114 44 
12,S40,569,'~: 381 

65.989.542 14 
102,103,869 5111 

2,967.117.422 1 1 
- -, 

29.684,500 OOj 
7,978,473 95; 

1,119,902,273 651 
194.536 ()jl 

1 бб.9б7 ,688 оо1 
23.460.871 

2,603,171 33 
14,068,269 75 

1\вансн срещу эалогъ на эоложии заnиси 33,092,326 -
ll~<анси срещу залоп. на стоки 144 164 565 оо; 

поржчителство 1()9:402:429 !5~ 
>tnотекн 16,929,248 ooi 

Партиципацин · 90.142.743 OOj 
Иnотечни заеми • . • . 100,410,070 98 
1\нюнтети • • • • • • • 65,889,054 151 
Заеми на окржжни, общини, учреждениа 43,900,931 51 
Открит" нпотекар"и длъжници • 1.074,696 841 

166,363,107 
6.045.73~ 

31.73д.235 .858 92 
3.819. 796,469 3 

14,264,372,751 
9,136,441,965 

12.798,776,849 
108,052,389 
113,506,793 57 

2,967.117.422 1 

Дебнтъ 

пева ..: 
u 

170,843,902 оо 
1,340,602,158 '!'3 

1,694,832 001 
258,058,966 001 

' 
141 ,287,453 65 

723,2V8 оо 
4,318,836 оо 

515.430 оо 
1.081.350,692 54 

781.029,949 QQ 
341 ,710,536 

18,.500,5'10 01. 
68,642.488 86 

5,531,731 1 

2,426,754 23 
817,146 эq 

Кредитъ 

лева 1 ~ 
.500 000,000100 

1,099.656.094100 

3,091,430100 
4,085.228 оо 

51,874.398 92 
4,250,369.065 оо 

'= 
1_ 

45,334,784 10 
45,704,608 80 

975.106,803 02 
249,292.981 34 
258.207,141 47 
42,062.847 45 
1\ ,402,923 99 

227,975,500 оо 
11,179,942 53 

148,871 ;195 оо 
495,128 оо 

- l_ 
- 1_ 

;980,7431;; 

г 
г ,-

- г 
23,242.854 оо 

996.939 15 Р>~зноскн н акоити no ипотеки . . . • . . 8,632,239 89i 
Разноски по нпотек1< въ с111дъ . • . • . • 1,213.677 10j 436,454 10 '=-
За~ми 11<> общини за nостроАка учил. сгради 

1 
240.767,835 511 229,731 ,873 73 t ; ~~~~~~~~~~~~~~~:~!~--------

Преносъ . ' 1 1б-1.965.00б.849 70· 161,703,,43.955 8.277,394.102 11 8,015,931,208 01 
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Ж е Н И е Таблица 1 

на 31 декемврий 1931 год. 

81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 

9~ 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
31 

132 
133 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
17 
18 
19 
841 
85а 

ева 
вg. 

92а 
98а 
ООа 

Наименование на смt>ткиn 

Пренесеки . 

Общи разноски 

Заrубн н nечалби • . 
Лнхан на кредиторин см1;ткн • 
Лихви на ерочин влоrове .•• 
Лихви и премии иа заложни обn~rацнн 
Порто и rербъ , • • • • 
Доходи и разходи по баикови имоти • 
Лнхаи отъ сконто 

• аванен . . . • 
• • странни кореспонденти • 
• • сждебнн д'kла • • • • • • . 

Лихви и раsлиt<а курса оrъ ценим книжа 
Разпика курса on. камбно • 
Номненони оrъ инкасо • 

• • nреводи 

• " ценности • 
Разни комн~нони •••• 
Лихви on. ипотечни заемм 
Печалби оть портнцнпацнм . 
Лихви on. заеми на омржжн!l н общини • 
Л нхвн on заеми на общиии за уч. сrр<~дн • 
Дпъжннцlt no Емнен• Б. н. 6. 1923 rод. 

70/о Емнен• Б. и. б. 1923 rод. 
Заnнси за rаранции 
Удостов'kренн• зо rаранцн11 • . • • • • 
ГаранцнА отъ странни кореспонденти 

Удостовilренн• 38 странни кореспонденти . 
Деnозирани попнци 

Депозант~t на полнци • 
Пол .. u.н эа събиране . • . 
Кореспонденти эа инкасо • 
Сед11нтн • • • • 
Депоsнтн за пазене • • • • • • 
3~ЛОЖеНИ ЦеННИ КНИЖа За YДOCTOBi;pei(H!I . 

ПО 088КСН • 

за rap. t<реднтн . 
Деrrо:sантн на цекносrи 

Държавни ценни .. атернали . 
Държаано хранилище • 
Дебитори по акредитиви 

1\t<реДНТНВН • . , • 
Длъжници no r~ранцнонин t<реднти 
Удостов'kреннR по гаранционни кредити . 
Кореспонденти за депоэнр1кН ценности . 
Деnозити при коресnонденти . . 
Държавно съкровище зо купено сребро • 

• • nродадено сребро • 
Държавно съкровище разносни no сi;чене 

медно·никепоаи монети • • . • 
Данъчни бонове . • • • . 
Д"Ьрж. хранилища за данъчни бонове 

Преходни c"'i>n<н •• 
Деп энранн заложни запнен 

Деnозанти но заложни заnнен 

Л>tхвн на ерочин anoroae за 1932 r . 
• и nрем. на Зdnожин облнгации 1932 r . 
• отъ сконто за 1932 r . • 
• отъ аваtесн за 1932 r. . • 
• разn. к. оrъ ценни книжа 1932 r. 
• о тъ ипотечни заеми 1932 r . 
- отъ заеми на ot<p. и общини 1932 r •• 

Всичко. 

Общи суми по с:мi;ткитt. Остатъци no с:мi;ткитi; 

Креди тъ Дебитъ 
ll-------~--1:~------~~:------~ 

t пе~о t ле"а J t 
Дебитъ 

пева 

164,965,006.849 711 164,703,!143,955 66 
. 144.З49,s5з ес 144,349,5531 8С 

168,328,778 31 207,467,(J18 02 
9,416,348 63 9,416,348 65 
2,211 ,558 3ti 2,211,S581 3«; 

2,919.671 оо 2.9\9,671 оо 

12.835,039 37 12,835,039 37 
362,S76 14 362.576 14 

59,191 ,503 Об 59,191,503 Об 
66.!n4,144 85 66,92<4,144 85 
24,186,648 зо 24,186,648 зо 

4,111,396 98 4.111.396 98 
15.376,640 зо 15,376,640 эо 
88,226,371 49 88,226,371 49 

1,446,399 ~ 1,446.39915( 
2,113,980 5О 2.1t3,98015C 
2,257,823 04 2,257,823 04 
3.815,636 44 3,815.636 4~ 

14,990,559 47 14.990,559 4 

4.890,5911 оо 4,890.591 1 ос 
5.234.766 28 5 ,234.766 'lf 

15,163.069 54 15,163.069 54 
86,518,267 1 ос 671,4271 ос 

671.4271 оо 86,518,2671 ос 
73,!38,478 75 57,849,357 ~ 
57,849,357 75 73.138.478 75 
37,301 ,794 85 16,UI9,267 85 
16,089,267 85 37,З01,794 85 

464, 700))96 1 72 32М33.040 1 ~ 
327 ,43З,О40 10 464,700,096 72 

3,197,970,025 ~ 3.006.037,971 85 
702,643.493 9\о 632,876,006 69 

3,495,!Ю,Э95 ос. з.~7.G46.93ti зо 

1,145,381,632 ~ 449,567,229 7: 
248,800.571 100.402.7751 ос 
404,133,736 !С. 248,405,823 10 

117.~.520 18.769.15419( 
817,497,882 7 1.916.143.360 70 

3,012,379,853 68i 2,201 ,473.251 б8 
2,201 ,627,4661 б8 3,012.~34,0б8 f~ 

170,984,220
1 оо 

127.617,930 оо 
68,264,475 оо 
(i7 ,599,000 оо 

1,519.154 ос 
130.460.794 оо 

127,677,930 оо 

170.984,220 оо 
67,599,000 оо1 

68,Z;64,475 оо: 

1,519.154 601 
130,460,794 r.o 

35.282,371 оо 
624,862,236 оо 
624,862,236 оо 

8,277.394,102 11 

-

-

1-

15.289,12\ ' ос 

21.212.шl оо 

137,267.056 62 

191 ,932,05t оо 

69,767,485 эо 

695,814.402 ~ 
148,405.796 45 
tss.Ш.91з l ос 
98.697.3651 6( 

- 1-
810,906,6021 ос 

43,306,290
1 оо 

665.475 !.0 

-

Кредитъ 

пева t 

8,015,931,20807 

39,138,299 71 

85.846.840 оо 

15,289.121 оо 

2 1,212,527 оо 

137.267,056 62 

261,699,541 'Ю 

1,098.645,477 95 

810,906.602 joo 

43,306,290 оо 

tб5.475 ОО 

3:\,282.371 оо-
624,862.236 оо 
624,862,236 ос 
570,303,999 45 191,300,380 оо - - 220.996.380 55 

43,031,955 оо 
16,986,955 оо 

16,966.955
1 

ОО 26.045,000
1 

OG - -
43,031,955 ОО - - 26,0t5,000 ОО 

- 580,<402 44 - - 580,402 ·14 
- 'Жl .rдJJ оо - - 'Жl,rд!J оо 

- - 8,507,489 70 - - 8,507,48Ч 7 
24.4391 ос 2,366,213190 - - 2,341. 714 9 

5,454.009 оо - - 5,454,009 оо - -
3.413,052 26 - - 3,413,052 26 - -
1 .521,412 !~ - - , 1.52\ ,412 оо ---= 

184,513,166,453 смЛ84.513,166.45Э ~ ю.788,бб6,50б 2~ 1 10,788,666.506124 
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Годишенъ 

на Българската народна банка, 

Rктивъ ' 

с=----~--==~--~--~-====---~--=====-----в----====----~ п __ е_в_а----~-а-. 
1. Злато въ монети и не въ монети . . • . • . . • . . . . 

2. Златни чуждесrр. дивизи (чл. 10 отъ закона за Б . н. б.} . 

3. Други чуждестранни девизи . . . . . . • . . • . 

4. Размi>нни български монет... . . . . . • . . • . . 

5. МЪнителници и заnиси на заnовi>дь (BIIITpewни) : 

а; Търговски записи и ефект11 

б) Съкровищни бонове. 

6. Аванси : 

Платими sъ лева : 

а) Държавата • . . . 

б) Други ..... . 

1/. Платими въ rtyждu девu:щ: 

7. Дълrъ на държавата 

8. Пласменти • • . • . • 

9. Имоти и материали на Банката 

10. Други активи . . • . • . . . . 

278,800,000'-

236,996,600•90 . 

341,710,536' -

515,796,600•90 

1,51 1 ,446,060 

264,539,010 

142,059,715 

530,604,636 

341,710,536 

515,796,600 

2,995,482,691 

316,972,821 

18,500,570 

201.122,069 

65 

54 

90 

94 

35 

6,838,234,711 38 

Проnорция на златото и чистата сума на чуждестра"ниn 

Злато . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . 1,511 446,060· 

Чиста сума на чуждестранни златни девизи (N! 2 безъ N!! 16) . . . . . . 115,172,087·-

Резерва (както е прео.писано въ чnенъ 10 on. зак. за Б. н. б.) Всичко (а) 1,626,618,147-

Проnорция на сбора (а) по отношение 

Софни, 26 инуарий 1932 год. 
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балансъ 

сключенъ на 31 декемарий 1931 rод. 

Пасивъ 

1 1. В11е<:енъ каnнталъ . • 

12. Резервни фондове: 

а) Общъ резервенъ фондъ 

б) Други резервни фондове 

13. Банкноти въ обращение • • • 

14. Други задължени!! на виждане въ лева: 
/. Те1tущи и депоаитни сяtьтки: 

а) Смi>тки на държавата . 

б) ,. на банки • • • 

91,039,392"90 

975, 106,803"02 

. 

Таблица 2. 

! лева ! ст. 

. 500,000,000 

1,099,656,094·-
82,293,91 ()"92 1,181,950,004 92 

. . 2,918,593,060 

в) Други см'tтки • • 331,234,020·52 1,397,380,216•44 

ll. Полици на виждане: 

15. Срочни деnозити въ лева: 

а) См'tтки на държавата 

6} ,. на банки • 

в) Други с:м'kтки 

16. Задължени!! въ чужди девизи; 

· а) Чуждестранни зn~тни девизи . 

б) Други чуждестранни девизи 

17. Други задължени!! . • • 

18. Чис:та nечалба 

. 

. 
. . . 

. 

. 
. . 
. . 
. . 

-
-

245,155,442•53 

123,496,281·-
25,870,642·-

. . . . 
. . . 

1,397,300,21 6 

245,155,442 

149,366,923 

406,650,764 
39,138,299 

6,838,234,711 

44 

53 

78 

71 

38 

златни Аевизи no отиошение ЭаАъnженията на вижАЗне. 

Банкноти •••••••.•• ..• • . • 

Други задължени,. tta виждане въ лева 

на сбора (б) = 'Л·69°/о. 

• •••••• 2.918.593,060·
. • • • • • 1,397,380,2!6•44 

В<:ичко (б) 4,315,973,276'44 

7 



Сравнителна 
за печалбнтt и эаrубнтt на Българската 

Наименование на nриходитtо 1930 1931 + Разлика -

Лихви отъ сконто . . . . . . 74,292,160 39 49,698,412 36 - 24,593,748 1 оз 
.. ~ аванси • . 78,862,618 81 61,119,980 55 - 17,742,638 26 

.. .. иnотечни заеми 14,722,343 77 11,577;553 46 - 3,144,790 31 

. . заеми на окржзи и общини . 3,864,421 85 3,728,004 28 - 136,417 57 

. . ~ .. общ. за уч. сгради • 959,91.:) 57 944,729 10 

:1 15,186 47 

.. .. сждебни д-kna. . . . 3,193,310 76 4,006,633 98 813,323 , 22 

.. . стран. кореспонденти •• 11,271,883 5О 6,906,522 зо 4,365,361 20 

.. и р. к. отъ ценни книма • 7,957,116 70 7,119,905 80 - 837,210 90 

Разnика курса отъ камбио. 56,476,600 25 49,973,940 64 - 6,502,659 1 61 

Комис:ионttи отъ инкасо , . 2,490,448 25 1,444,317 5О - 1,046,130 75 

ценности . 2,302,660 20 1,866,020 44 - . 436,639 76 .. " 
.. .. преводи 3,845,741 - 2,107,059 50 - 1,738,681 5О 

РаЗНИ КОМИСНОIIНИ . 4,829,895 15 3,095,138 80 - 1,734,756 35 

д оходи разхоци банкови имоти . • 299,697 05 - - - - -
Печа11би отъ nартиt\ипааtии - - 4,890,591 - + 4,890,591 -

Всичко. 265,368,813 25 208,478,809 71 - 56,590,306 49 
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таблица Таблица 3 
~----

народна банка nрезъ 1930 н 1931 rодинн 
--

r~ 
-

Нанменование на раэхо.а.итi> 1930 1931 Разnика 

Заnлати на чиновници и служащи. 122,431,129 , 25 116,580,130 -
-

- 5,850,999 25 

Ка•щеларски и други и разноски • 34,639.735 27 24,734,492 80 - 9,905,242 47 

Разноски no печатане банкноти. - - 3,000,0о::> - + 3,000,000 -
Погашения на недвижими им. и инвент • • 5,238,287 40 4,846,923 20 - 391,364 20 

Лихви на срочни влогове • . . . . . 2,731,424 40 1,361,812 45 - 1,369,611 95 

.. .. кредиторни см1пки. . . 4,801,206 58 9,411,365 25 + 4,610,158 67 

" 
и nремии ·на зелож. облигации . 3,548,948 - 2,469,828 зо - 1,079,119 70 

Порто и гербЪ . . . . . . 7,388,155 04 6,001,021 49 - 1,387,133 55 

Доходи и разх. бан. имоти - - 73,359 09 1 + . 
1 

373,056 )4 

Разни . 1,277,367 97 861,577 42 - 415,790 55 

Чиста печалба , 83,312,559 34 39,138,299 71 - 44,174,259 63 

1 
i 

Всичко . . 265,368,813 25 208,478,809 71 - 56,590,306 49 

1 
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Балансови 
:z:o: 
оо 
EJ: 

·дати ~~ 
~ .. .. = 
о; 

tr1 

u = 
~ :с ;~ 
!Е,. 1( "'ос 

о ..... ;ЕО: ,.., 
'1:1: .... •-& с.. "о: • ~ .. 10 :s:., • sl( ~:! ~:с .. ... ... 

а. 

c:i r:!t .. 
u .... 

31. Xll. 1930 r. 

1931 
7 Slнyapиil •• 

15 
23 314,063 

31 .61 

7 Фе•руариil • 
15 
23 
28 

7 1>\артъ. 
15 
23 
31 

7 1\npнm. 
15 
23 
зо 

1 Mail 
15 
23 
31 

7 IONиii 
15 
23 
зо 

7 Юлий 
15 
23 
31 

7 1\оtrустъ • 
15 
23 
31 

7 Септемврнil. 
15 
23 
зо 

7 Октомврнii . 
15 
23 
31 

7 Ноемвриii • 
15 
23 
эо 

7 Дскемuрнн. 
15 
23 
~1 
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По-важни см-&тки отъ балансит-& на 

fl. 

~i ~~ 
о3., о= 
О:"а O:CI 

'"'"о "'-& ..... 
~&а ... ... 
:J"10 go 

.,с С> е 
д"~ е-~ 

157,100 43,390 

157,200 14,086 
157,200 14.457 
157,200 15,118 
157,200 17,218 

в а н с и 

t; .. 
~ fz ,. 

0 io :r Oz o:r: 
'" = .... i.: о: :е r:l о 

.:" :.t "о :s: ~'~с: • .. ... =~ ... .. " 7 
:ri:c ;:r., :J~'~ :s: :s: о; Cl:f OJ:C .... u 
8"~ о. o.:r: 

~ u u а) 

34,128121,!39 

30,760 
28,585 
29,603 
29,960 

121,529 
119,600 
116,891 
114,367 

87.728, - 42,086 446.5 
87.~ 24077 41 ,485461, 

87,162 7.4.f117 17,749~~?·103 
86,545 24,077 17 524J44U, 

(въ хиnвд и 

R11анси на държав-
ното съкровище 

,е., ... 
=Н .. g 1(= 1( .. .. ~ =: .. ;i!E 

., .. ., .. 
u.,i .. 

~; f'" ~al( о; !Е ..... .,с,. .... c"z .. 
Cl:( u .. ~ 

3,161,84& _ , 3,161,846 

3,161,846 61,000 3,100,846 
3,161,84& 61,000 3,100,846 
3 161,846 61,000 3,100,846 
3 161,846 61,000 3,100,846 

3,161,846 61.000 3,100,846 
3,161,846 97,419 3,064,427 
3 161,846 97,419 3,064,421 
3,161,84& 97,419 3,064,427 

3,161.84& 97,419 3,064,427 
3,161,846 97,419 3,064,427 
3 161.846 97,419 3,()64,427 
3.161,846 97,4191 3,064.427 

3,161,846 97.419 3,064,427 
3,161,846 97,419 3,064,427 
3,161,846 97,419 3,064,427 
3,161.846 97,419 3,064,427 

3,161,846 97,419 3,064,427 
3,161,846 97,419 3,()64,427 
3,161,846 97,419 3.064,427 
3,161,846 97,419 3,064,427 

3,161,846 91,419 3,064,427 
3,161.846 97,419 3,064,427 
3.161,846 97,419 3,()64,427 
3,161,846 97,419 3,064,427 

3.161,84& 97,419 3,064,•m 
3 161,84& 97,419 3.064.427 
3,161,846 97,419 3,064,427 
3,161,846 97,oCI9 3,064,421 

3,161,846 98,024 3,00,822 
3,161,846 98,024 3.063,822 
з, 161.846 98.024 3.О6Э.В22 
3,161,846 103,024 3,()58,822 

3,161 846 103,024 3.058,822 
3,161,846103.024 3,058,822 
3,161.846 \06,024 3,0$5,822 
3,161.846111,024 3,050,822 

3.161 .846 111,024 3,050.822 
3,161 ,846 116,004 3,045,822 
3,161,846\31,857 3,029,989 
3,161,846 131,857 3 ,029,989 

3,161.846 131.252 3,030.~93 
3,161 ,846 IЗ1,252 3,030,593 
3,161,846 131,252 3,030,593 
3,161,846 131,252 3,030,593 

3,161,846 131,252 3,030.593 
3,161,846 131,252 3,030,593 
3,161,846131,2521 3,W0,593 
z,m,48Эj - z.m,483 
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Българската народна банка преэъ 1931 год. 
пева) 

.р 
о; 

= :.: 
с 

;: .. ., 
., .р ., = :Е .. 
u v .. .. 
о; = с: со 

~-····-
.р ., 

:: ~ ~~ о .. о ~& "-~ "' ,. 
'~ == .:о = ., .. :::~ u 
о., о. со 

1 l . 1,097,308 71,483 1,168,'WJ 

1,097.ЗОВ1 89,6301 1,\8б,9 
\,096,4\2 89.6~ 1,181,03 
1,09S,362I89'~I \.184, 
1,095,362,88.316 1,183. 

1,095,453 88,205 1,183. 

·~~-~ •..n 1 ,095, 88,20S 1 184,17 
1,096,18 87,213 1,183.Э 

1,096.2б0 87,146 1,183, 
1,096,056 87,146, 1,183. 
1,096,105t87,178 1,183, 
1,096,216 87,052 1,183, 

1,096,216 87,067 
1.096.259! 87,046 
1 .097.~ 86,951 
1,094,9 86,951 

1,()94,912 86.947 
1,096.828 6,927 
1,097,242 86,926 1,184.\ 

. .. 
"-., 
о 

~ " :с 

"' " ; .. 
о 

"' :ос 

= .. 
tO 

3,295,514 1 

1,097,407 86,8251 1,184,232 

1,097,407 86,576 1,183, 3.234. 

325, 

1,097,933' 86,576 
1,097,930 86,57S 
1,098,102 86,341 

1,098, 146j 86,360 1,184. 
1,098,1~86.360 1,184, 
1,098,401 86,362 
1.098,418 86,306 

1 ,0!18,418 85,881 
1,098,461 85,882 
1,098, 766 85,563 
1,098,766 85.789 

1,098,766 85,784 
1,098,886 85,448 
1,098,886 85,448 
1.098,886 85,380 1,184, 

1,098.886/85,355 
1,099,100185.351 
1,099,215 85,319 
1,099,250 85,172 

327. 1,097,258 85,067 1,182,3 
327. 1.099,186 85,067, 1,184,25 

1,099,604 85,067~ 1,184,671 
1.099,602, 85,028 1,184,бЗС 

323,233 ·~· 1,099,624 85.о24 1,184, 
322,401 • 1,099,656 84,941 1,184. 
321, • 1,099,656 83,825 1,183,481 
316,973 500, 1,099,656 82,294j 1,181,9 

3,213,501 
3, 176,36 

3,097,~ 2.980,71 

2,978. 
2,900.984 
2,894,о74 2,918,5!/Э ~ 

•) Означава дебитни остатьцн. 

-- -
Задължения на 

:с., 

g~ i== . ., ~Жf\8 
OIIQ ""'"' ~о :.;: o,CI. 

&ё Cl. 10 :r::V 

71,3771 

*) 3,978 
*)8,201

1 

*)4,138 
456 

19.403 867,986 326.946 

26.604 869,833 338.554 

) 83.127~ 890,931 
1
323,746 

21,571 884.108 306,389 

26,700 887.~ 322,917 

) 11.818 913,846 327,131 

4.871 845,556 398,728 

799 809,618 349.217 

16,453 811 .169 3Эб,138 
3,162 860,424 341,790 

12,350j 1,008,824 ,317.495 
2 910 941 ,218 ,306.443 

6711 940,085 •343,441 
10,195 989.767 313,646 

353 1,007 56! 309,355 
1 ,47~ 1,0\4,415 ?Ь7,277 

%:.; 
~t .. ., ;~ 
о"'<:~: 
~ о z 
~ .,.g_ 
""' &:t~ 

виждане 

~ J о 

~; :с :ос 

о"' 
,. 

о~ :с 

~:! 

1,706 935,731 268.291 5,266,54,822 27.940 1,293, 
5 962,879 314,150 *)43,788 54,213 4,930 1,292, 

13,108 944.899 399,40S *135.391 52,704 41,107 1,416, 
27,436 902,765 426,973 24,642 52,027 5,217 1,439, 

13,523· 885,411 396,327 
18,0251 952,813 1316,369 
18.216 1.002.5\8 313 247 
5,645 1,005,943 306,026 

633 959,6SO 295,826 32,976 47,002 27.620 1,363, 
1,867 954,037 360,939 *) 35,431 45,969 7.047 1,ЗЗS,4 
7.439 940.145 340,209 *1 43,806,46,709 28,19бJ1 ,318. 
4.106 924,149 З40,148 *1 50,810 46,653 23,384 1,287, 

6 ,340, 
24,1091 

5.069 
12,080 

9,868 
6,365 

342 
55.7~ 

69,107 
\4,750 
13,946 
26,850 

16.551 
33,182 
9,674; 
4S,ЗЗS1 

940,129 328.593,•)50,065 44,864 51,311 1,321, 1 
922,099 320,612 *) 47,296 44,375 41,593 1 ,305, 
892.215 331,564 ., 36,792 44.311117,800 1,255,22 
1131 ,068 329,046 *) !..627 44,053 20,165 1,233,385 

811,262 322,630 *) 34,577 44.204 26,402 !, t 79,78 
794.065 329,2471., 32,547 43,595 28,306 1,169,031 
779.594 340,060 *)26,798 43,188 14,343 1,150, 
789,288 310,592 22,891 43,904 51 ,862 1,274. 

Таблица 4 

., .. ,.., ., 
"' =~ о .. <l CIQ .... = .. 
<:[0: ~IQ 

:Ео "'"' =· ~~ ,. 
&. ~~ v 

·48 

·о1 

'82 

·29 
'69 

•68 

·48 
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Общо количество на операциитii на 

Клонове и аrентурн 

К 11 он о а е : ~ 
. '1 

СофНit 
Бурrасъ 

Варна . 
Вндинъ. 

Врац11 • 
Габрово 

Гор. Орil•о.вица 

Дуnница •. . 
Кюсоеиднлъ • 
Ломь .. • • 
Плоедивъ 

Ппi;венъ • 
Русе •• • 
Сенщовъ . 
Сливенъ • • 
Стара Заrора • • 
Т. ПазарджикЪ 

Търново 

Хаскuво 

Шуме нъ 

Ямбопъ 

КърджалиА . 

.. 

·1 

: 1 

: : :1 ... ... 

Rrектурн: 1 

.1 

"1 

Аilтосъ • ..• 
flнxнano ••. 
Берковица •• 
Борнсовrрсадъ 

Бilna •• • • . ••• 
Б-kлоrрадчикь • • • • . • 
Бilла·Спатнна • . • • • • • • 
Брi>зово •••• 
Червенъ бр1;rъ 

Др'Ъново .•. 
Елена ••. 
Е. Джумаа • 
Нхтиманъ • 
Козанпъкъ . 
Карлово •• 
Карнобатъ •• 
Котель • 
Купа •••• 
Елхово • • 
Ловечъ ••• 
Луковнтъ . 
Ннмоnопъ •. 
Нова Заr0ра • 
Орхаме • • . 
О. Пазаръ • . . 
Павликени . ••• 
Панаrюрнще • • . 
Пещера •. 
Пирдоnъ . 

Поnово •. 

. .. ·1 .. 

. .. : : i 
: 1 

Банкови 

число 

247,856 
31,086 
'9,250 
13,895 
14,126 
27,324 

10,225 1 
10,822 
10,638 

14,875 ! 
44,102 
23,059 
44,164 
11,660 
15,467 
19.582 
13,866 
17,493 
14.914 
16,965 
13,986 
11,206 

7,957 1 
6,806 
7,226 
5,828 

4,269 1 
5,294 
6.825 
2,606 
6,192 1 
6,082 
4,539 
8,613 
4,068 

15,951 
9,264 

11.188 
5,574 

3,844 1 
6,496 
9,980 
6,224 

5,596 1 8,331 
6,635 

4,979 ' 
8,107 
7,662 
8,5!17 
3,959 
8,668 

пее~ 1 ст. число l 

1 
102,938,332,918 31 10,: 1 5,345,037,017 2S 

5,615,645,450 36 592 
1 ,089,471,648 04 291 

785,5!)4,338 71 S39 
2,222.254,924 
~.089,7~2.937 

801,450,120 
642.373,421 

5О 

Ё l 
485 

521 1 
528 
562 

1,256,870,521 
5,915,307,668 
2,1104.411.1101 
4,!>46,130,539 

673,942,214 
1.062,m,755 
1,735,270, 738 

981,027.676 
1.262,589,552 
1,300.073.451 
1,433,255,362 
9бО.<Х».122 
739.232,053 

48 

~ ~ 
:1 41 
86 
31 

:1 

=! 776 
79б 

517 
592 
297 
536 
527 
432 
296 
293 
297 

291,413,216 62 j 534 
271,196,035 1 58 716 
201,857,929 32 2!17 
:Ю0,293,879 20 535 
160,426,361 69 505 
149,314,242 37 ~ 307 
272,053,005 63 515 
61,288,701 74 416 

431,335,m 22 295 1 
258,645,152 77 1 318 
1!11,841.036 ! 19 503 
382,050,623 56 513 

199,162,191 49 76S 1 
993,938,631 1 бS j 293 
371.956,357 07 512 
631,508,170 90 537 

105,668,766 85 ~ ! 
104,037,207 20 ~ ~ 
343.908,907 1 оз S47 
524,014.018 61 721 

220,351,012 зо : 1 

EE:: I E ~ 444 
136,441,591 04 ~ 294 1 
417,158,592 64 295 

168,536,951 08 1 470 
370,700,593 70 525 
150,446,070 08 502 
413,300,815 81 62S 

Провадна 

Преспа въ 
. . . . . '1 9.300 604,094,916 12 1 281 • • . . • • . 4,249 113,290,696 39 386 

Преиосъ . • ~~ 155,281,39Z.598 58 36.924 

503,421,391 65 1 2:ill.640 ! 110,441.7S4,309 96 
583,639,342 - 31,934 5,928.676,359 25 
565,924,020 5О 39,842 6,181,569,470 186 
16~.645,139 40 14,186 ! 1,255,122,787 44 

127,172,419 31 1 14,665 912,726.758 02 
86,320,534 42 27,809 2,308,575,458 ! 92 

192.115,768 1 09 10,746 1,281.8~.706 os 
106,758,694 - 11,350 908,208,814 71 
!17,191,471 94 н.:юо 139,564,899 22 

7, 

164,181,816 - , 15,61$1 1.421,052,397 33 683,188,906 1- 44,694 б,S9!1,о96.574 48 
298,318,764 24 23.в3s 

1 

3,102,135,765 12 
564,183,026 - 44,!160 5,510.З13.565 Об 

M,28S,920 68 12,171 759,228,194 76 

149,068,801 -_-- ~ 16.~ 1,211,801,556 1 71 
163,208,166 19,819 1.898.478,904 95 

!17 ,614 • ..00 14,402 1 1,064,642,076 58 
129,391,342 18.020 1,391.980,894 41 

96.351,613 ~; 1 15,346 1,404.425,065 1 66 
194.005$0 17.261 1,627,260,952 31 
90,762,755 14.219 1,050,771,871 Об 

37,624,369 11,503 176,856,422 7б 

-'·"' 1- 8,491 319,444,828 62 
33.924,961 84 

7,582 1 
311.720.997 42 

24 401,177 70 7,523 2Zfi,259,107 02 

26,981,612 - 6,3/iЗ 227,275,491 20 
26,393.173 52 4,714 186,819,535 21 

24,901,485 ! - 5,601 174,215,727 1 37 
34,373,346 -

7,340 ! 306,426,351 63 
6,667,888 5О 3,022 67,956.590 24 

43,121 ,771 - ~ 6,487 474,457,543 22 
41,867,091 26 6,400 300,512,244 оз 

21,787,120 68 5.042 213,628,156 87 

л ... юо ю ~ 9,126 414,44б,ббб 36 
36,676,298 65 4,833 235,838.490 14 

132,463,714 - 16,244 1,126,402,351 65 
42,400,265 -

~по ~ 
414,356,622 07 

33,095,290 20 11,725 664,603,461 10 

10,912,428 - , 6,041 116,641,194 8S 
19,295,329 - 4,149 123,332,536 20 

~:::: 1 ~ 7,043 359,405,772 23 

10,701 1 583,714,581 61 
21,351,173 Об Б,m 241,702,185 36 

25,702,176 1 5О 6.021 252,07\,447 22 
63,753,015 -

·~· 1 

539,150,074 97 

26,616,766 - 7,1179 250,674,086 25 
16,719,931 5О 5,273 153,161,522 S4 
27,758,341 8,402 444,916,933 64 
21,048,638 8.132 1 189,585,589 оо 

35.452,466 9,122 406, 153,059 70 
18,Q37,9Эб 62 4,461 168.534,006 70 
46,929,701 9,293 460,230,516 81 
46,917,236 9,587 651,012,152 12 
14.647,053 4,635 1Z7,937,749 39 

13,241.906,792 52 924,394 168,529,299,391 10 
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Българската народна банка презъ 1931 год. 

Клонове и агентури 

1 

Банкови операции 
Оnерации за см'Бтка 

на Държааното 
съкровище 

~-+--, 
число лева ст. чнсг.о nева tст 

------~~~~~__..........-==+-+-.....-!'====----- . / 

Р~до,.нр1> 

Разград1- • 
Рахово 

Самоков1о 
се .. лиево . 
Стаиммака 

Тетевенъ • • 
Тро•иъ • • • • 
Трънъ • . •• 
Tp'llвtta • .• • 
ФердинаидЪ • • 
Харманпий • 
Сnивинца ••• 
Чнрnоиъ •••• 
Снмеоиовrрадъ 

Н. Паэаръ 

Инежа •. 
Стражица 

Г. Левски 

Сеиленrр11д ъ . 
Василнко • .. 
Гор. Джуна• 

Д. Дере 

Е. д~ре • . . 
Св. Врачъ 

Раэлоrъ •• 
Ортакьоil 

ПIIWMIIKЛИII 

Петричъ •. • 
НеврокоnЪ • . 
И. К11вакъ • , 
М. Търново 

Дьовленъ 
Тръмбеwъ . .••• 
Л111джене 

Чепеларе .• 
СухнндОАъ • 
Л ообимецъ • 
KacnичiiH'Io ••• 
Радиев.> 

бt>лово. 

Страпджа 

Брt.зкикъ 

ка .. аклиil • . 
Мездр11 . • . 
Перникъ • • 
Козлодуil 

БалбунарЪ . 
Кеменпаръ. 

Новоселци 

Карабу11аръ 

Трикладенци • . 
Маста11Л11< . .. 

887,410 1 1~.287,392.596 58 36,924 13,241,906,'192 52 

8.092 241,058,626 48 558 49,742,687 
11,884 626,035,286 25 468 .s7,701,435 
10,703 762.383,096 06 3!50 46,257,356 25 
)0,748 457,917,045 21 454 55,898,304 46 
8,723 376,448,837 26 531 47,332.71 j 

12.213 584,364.809 84 511 46,791.315 

"'""'" j 
4,228 11Ц29,757 65 511 18,521.445 
6,366 281,041,313 46 !509 25.269.280 26 
4,954 119.654,025 77 294 2l,733,644 
5,684 218,792,020 88 445 15,507,952 37 
6,385 339.116,596 16 295 40.368.349 64 
8,176 304,879,874 18 629 39.01 Ц28 
4,187 195,615,334 бО 533 ~7.442,121 

8,175 361.197,769 37 373 41,325,825 
5,069 237,027,763 97 280 1 24,416,771 71 
6,512 192.059,970 21 497 11.054,468 
3,581 185,214,338 27 428 14,019.057 86 
4,409 16!1,672,807 11 497 15,939,580 зо 

6,841 397,763.727 92 431 17.906,838 
6,943 321 ,916,267 92 564 31,.974,395 02 
1.836 77,337,714 70 434 13,121,081 
8,918 596.00!.!507 11 525 48,952.447 
2.204 63.488,466 98 351 6. 796,632 
2.369 1 72,276,125 45 276 6,971.477 
5,531 328,375,715 39 342 23,405,302 86 
5,846 254,706,940 60 318 26,912,449 
5,654 223,756.618 73 445 14,576,650 
4,240 156,236,121 17 479 l2.ЭО3,935 

7,467 378,962.413 31 720 Ю,774,82б 79 
1~.909 397,404,777 42 498 24,358,376 
2,939 134,910,449 95 386 10,684,632 5О 
2,6!19 53,818.699 13 465 9,042,1ii8 
2,706 ~5.712,455 87 418 9,11Л,697 
5,225 290.911,776 07 296 12,100,170 
6,632 359,470,866 88 514 25,795,954 
3.023 84.890.837 48 453 8.212,504 
4,118 128,707,002 21 454 5,140,981 74 
3,280 126,778,133 71 419 6 ,624,449 
3,833 116,617.524 Э8 408 13,237,132 16 
3,393 173,468,598 80 494 12,582,242 48 
2,625 86,202,891 24 415 9,102,228 
3,793 135.~59.577 91 317 8,678,126 
3,029 70,619,352 25 479 16,387,340 20 
7,205 365.374,451 13 287 9,185,779 10 
6,738 213,513,912 04 211 28.399,342 
7,356 1,047,976,712 67 297 261 ,894,753 
1,675 39,02ЦО9 81 321 2,881,6!15 
2,956 83,520,478 11 482 9,232,055 45 
2,746 66,590,521 55 292 5.263,890 90 
2,629 11~.834.179 612 10,521,263 
2,579 71.215,136 5О 481 9,958.414 
4,074 1.228,583.279 33 647 467,956,535 

~-..:.....:.....:..u~.._~2.140 41.491,416 _46_ ~ _ _ 6,375,054 

Всичко 

чнсло лева l ст. 

924,394 ~ 168,529,299,391 1 10 
8,650 290.801,313 48 

12,352 683,736.721 25 
11,053 808,640,452 31 
11,202 ~13,815,349 67 
9.254 423.781.548 26 

12.724 631,156.124 84 
4,739 135.751,202 65 
6,87~ 306,310.593 72 

. 5,248 142,387,669 77 
6,129 234,299,973 25 
6,680 37!М84,947 80 
8,807 343,891,302 18 
4,720 253,057,4~ 60 
8,548 402.523,594 37 
5,349 261 ,444,535 68 
7.w:J 203,114.438 21 
4,(1YJ 199,233,396 13 
4,906 181,612,387 41 
7.272 415.670,565 92 
7,507 353,890.662 94 
2,270 90.458,795 70 
9,443 646.1154,954 11 
2,555 70,287,096 98 
2.645 79.247,602 45 
5,873 351,781,018 25 
6,164 281,619,389 60 
6,099 238,ЭЗ3.268 73 
4. 719 178,540,056 17 
8,187 409,737.240 10 

14,407 421.763,153 42 
3,325 145,595,082 45 
3,124 62,860,.967 13 
3,124 6!1,605,152 87 
5,521 303,611,946 07 
7,146 38!1,267,820 88 
3,476 93,103,341 48 
4,572 133,847,983 95 
3,699 133,402,582 71 
4,241 129~,656 54 
3,887 186.050.841 28 
3,040 9S.IOS.H9 24 
4,110 144,237.103 91 
3 ,500 87,006,692 45 
7.492 374.560,230 23 
1,w:J 241,913,254 04 
7,653 1,309,871,465 67 
1,996 41,903,164 81 
3,438 92.752,533 56 
3,038 71,854.412 45 

3,241 ' 126.3.55.442 
3,060 81,173,550 5О 
4,721 1,696,539,814 33 
2,474 __ 47.866,490 ~ 

Всичко •• 1,176.672 169,414.119,052 49 60,012 15.099,047,400 Я 1,236.684 184,513,166,4~ Об 
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ДВИЖЕНИЕ Hl\ КI\МБИI\ЛНИЯ КУРСЪ HR 
-· ~ .--- ·-

Р~~"ъ Тrърцн•l Итали• 1 9 3 1 Белrи11 
Буда· Виена Прага бердi!ИЪ 

Лон· 
Пеща АСЖЪ 

,......-

", { Мilксимумъ • 1,927•50 2,415•70 1,942•50 409'60 3,287·- 670'20 542'20 178'70 722'50 

= Kynyaa М11нимумъ, • .. 1.9~- 2,4с.!·- 1,940·- 0'40 3,276•50 669'80 540•70 178'60 722•30 
Ро. Срiщко ••• 1.924'31 2,410'47 1,940'69 0•76 3,281'14 670'01 541•21 178'61 722•38 

"' 
.. ,., 

{ Максимумъ • 1.941'50 2,433•20 1,956'60 412•60 3,311' - 675'10 546'15 180'85 727•75 
:с 
u; Продава Миинмумъ. . 1,937·- 2,425'50 1,954'10 411'40 3,300'50 674'70 544'65 180•75 727•55 

СР'iщно .•• 1,938•31 2,427•97 1,954'79 411'76 3,305•14 674'91 545'16 180'76 727"63 .. { Манснмумъ • 1,926•50 2,409'- 1,940'- 409'- 3,283·- 671'10 541' 30 178'90 722•70 

= Куnува Ммннмумъ. . 1,922·- 2,406·- 1,939·- а·30 3.279· - 670'20 540'80 178'60 722'15 

"' .. Ср~дно ••. 1,924·2Z 2.408·~ 1,939•20 400'50 3,280'60 670•52 541'01 178'75 72Z'43 ,., 
Ро. J Макс:ннумъ • 1,940·50 2,429•50 1,954•10 412'- 3,307·- ' 676·- 545'25 181 '()5 727•95 

• Продава \ Мииннумъ. . 1.936·- 2,423'50 1,953•10 411'30 3,303'- 675'10 544•80 180•75 727•40 .. 
& Срi>дио . •• 1,938'2Z 2,425'59 1,953•30 411'50 3,304·60 675'42 544'96 180'90 727•68 

{ Макснмумъ . 1,924'50 2,406·- 1,942·- 409· - 3,290-- 670•60 540.90 178•70 723·-

/А Куnува Мннимунъ • 1,921·- 2,405·- 1.939'- 400'70 3.280·- 670·25 539'90 1i8'70 m·80 .. Cl)t;AHO • • • 1,923·- 2,405'66 1,940·- а·вв 3,285'55 670'47 540'18 178•70 72Z'91 ... .. { Макснмумъ . . 1,938•50 2.423'50 1,956•10 412'- 3,314'- 675•50 544'85 180'85 728'25 

~ Про•ава Минимумъ. • . 1,934·- 2,422'50 1,953•10 411'70 3,304'- 675•15 543'!15 180'85 728'05 

. Срi>дио •••. 1,931·- 2.423'16 1,954•10 411'88 Э,ЭС:S.55 675'37 544' 13 180'85 126'16 

J Мilксимумъ • . 1,920·80 2,4Uб•70 1,942'60 409·- 3,288·- 611'30 540'- 178'90 Ш·80 ,. Kynyaa \ МИНIIМУМЪ, , 1,918•10 2,405·- 1,940'- 0•70 3,285·- 670'45 539•50 178'70 Ш·40 

<: ,. ~il.цио • • • . 1,919'06 2.405•57 1,940'64 а·74 3,286'47 670'06 539'71 178'74 Ш·бЭ 

... { KCIIMYMЪ • • 1.934·80 ' 2.424•20 1.956•70 412·- 3,312'- 676'20 543•95 181'05 728'05 

" а: Лродава Минимумъ. • • 1,932'10 2,422•50 1,954•10 411 '70 3,эс:s·- 675'35 543•45 180'85 727•65 

Срilдио .... 1,933•06 2,423'07 1,954•74 411 "74 ! 3,310'47 675'56 543·66 ' 180•89 727•88 

{ Макскаtумъ . . . 1,922.10 2,406·70 1,942·30 409'10 3,287·90 671'45 540•20 179·- 722•70 

... Kynyaa Мкккнумъ. • . 1,919'- 2,405'30 1,939•40 400'75 3,m·45 671'05 539'40 178•85 722•30 

.. ~'hдио ••• . . 1,920•36 2,405'93 1,940•87 408'84 3,285•78 671•26 539'80 1'/8'94 722'47 

~ { акснмумъ . . 1.936·10 2,424•20 1,956•40 412•10 3,311•90 676•35 544'15 . 181'15 727•95 

Лродава Ммкнмумъ. . . • 1,933·- 2,422•80 1,953•50 411'75 3,301•45 675•95 543·35 181'- 727•55 

Ср-t.дно ••••• 1,934•36 2,423•43 1,954·97 411•84 3,ЭС:S·78 676•16 543'75 181·~ 727•72 

{ Мilкtнмунъ • . 1.924'- 2.~·75 1.941•70 409•10 3.118'- 671'70 540•95 179'- 722'80 

"' Куnува Мнннмумъ. . 1,910'70 2.405·- 1.938'20 408•35 3,270'50 671'10 540'15 178'95 ш·-,. Срi>.цно •. . 1,922•16 2,400•44 1,939'60 400'76 3,275•33 6'71'42 540•46 178'98 722'41 

"' Q { Макснмумъ , 1,938·- 2,427•25 1,955'80 412'10 3,302·- 676'60 544•90 181'15 728'05 

Продава Ммннмумъ. . • • 1,934•70 2,422•50 1,952'30 411•35 3,294·50 676·- 544'10 181'10 m·25 

Срi>дкQ ..... 1,936•16 2,425'94 1,953'70 411•76 3.299·33 676'32 544•41 181'13 727•66 

{ Макtнмумъ • . 1,928·- 2.407·- 1.941'- 410'45 3,275·- 671'75 542•85 179'- ·m·-
..: Куnува Миккмумъ. • • • 1,921·- 2.406·- 1,938'30 а·45 3,245·- 668•70 540·- 178'20 719'1Ю 

~ Срi>дно ..... 1,924•31 2,406•20 1,939•79 4с.\•82 3 ,264·б9 670'36 54С'911 178'71 721 •90 

Q { MiiKCIIMYMЪ • • . 1,942'- 2,424'50 1.955'10 413'45 3,299·- 67&'65 546'80 181'15 71:8•25 

Продааа Мининумъ. • • . 1,935·- 2,423•50 1.952'40 411•45 3.287·60 673•60 543'95 180'35 724•85 

Срilдно •. • . • 1,938'31 2,423•70 1,953•89 411•82 3.293'10 675•26 544'!;3 180•86 727•15 

е 
{ Мilкснмумъ • • 1,926.50 2,406·- 1,941·- 409'- 3,245'- 670·80 541'25 178•80 722·-

Куnува Мнннмумъ. . . 1,922·- 2,406·- 1,9«>·- а·70 3,241'- 669'70 54\)' 50 178•30 '721'40 

u С~АНО ••. 1,923·86 2,406·- 1,940•25 408'82 3,2.44'84 670•38 540•91 178•67 721'81 
.... ... { Мilксннумъ , 1,940•50 2,423•50 1,955•10 4ll'- 3,295·- 675'70 545•20 JII0•95 727'25 .. 
а: Продааа Ммннмумъ.. 1,936·- 2,423•50 1,954•10 411'70 3,291'- 674•60 544•45 180•45 726'65 

Срi>дко •. 1,937.86 2,423'50 1,954•35 411'82 3,294•84 675•28 544•116 180'82 727'06 

,; { М11ксимумъ 1.9:-з·- 2,410·- 1.941·- 408•80 3,245·- 671 '- 544·- 178•!1) 7ZZ•-

! 
Куnува Мнннмумь. • 1.9:1·- 2,300·- 1,938'- 408·- з.~·- 670•60 54G'20 149'~ 675·-

Срi>дио ••• 1,921•48 2,393•61 1,940'21 408'63 3.211'92 670•72 541'70 172'67 716•36 

с { Макснмумъ • 1,9-:З·- 2,427•50 1,955•10 411'80 3,295·- 675•90 547'95 '1!0'9~ 727'25 
41 ПроАава Мнинмумъ. • l,m·- 2.336·- 1,9Sl')0 411'- 3,140·- 675'50 544.15 15160 683•.:..... 

(.J 
Срi>дно •• • . 1,9Эо•64 2,403•86 1,955'45 411•84 3,261'92 675•61 545'65 174'90 722•14 .. { макснмумъ .. 1,940·- - 1,938·70 400'80 3.по·- 542·- 544'- 165'- 72·:>'-

0: Куnува Мннимумъ. 1,926·- - 1,910·- 400·- 3,080·- 514'- 543·- ' 149'- 675·-... . . .. ~АНО • • 1,932•25 - 1,913'18 408'64 3,126'54 526'64 543·61 157'11 708'92 
~ 
о { ксммумъ . . 1,960·- 2,336'- 1,958·70 412'90 3,220·- 675'55 548·- 180'- 728' -.. Продава Мимннумъ • 1,946·- 2,336·- 1,930·- 412'10 3,130·- sз.·- 547·- ш·оо 683·-

"' Срilдно • • 1,952'25 2,336·- 1,933•18 412'74 3,176•54 551'60 547'61 173•56 716'92 

а: i-~- .. 1,927·- - 1,910·- 409•50 3,240·- 520'- 542•80 162'- 715'-

= Куnува Мнинмумъ. • • . • 1,912'- - 1,910'- а·20 3,170·- 490'- 540'- 158•50 ~·-... .. ~АКО • •• ,. 1,921)•70 - 1.910·- 408•76 3,216'40 510'68 541•41 159•78 710•94 
~ аксимумъ , • . • 1,947·- 2,336·- 1,930·- 413.60 3,290·- 540'- 546•80 177·- 723·-.. 
о Продава Мннммумъ. • . • • 1,93'l·- 2,336·- 1,930·- 412•30 3,220'- 504·- 544·- 173•50 713·-

Срi>дно ..... 1,940·70 2,336·- 1,930·- 412•86 3,266'40 526'60 545•41 174•78 718'94 

• г·~-.... 1,923·50 - 1,910·- ~·20 3,240'- .cs7' - ю·- 165·- 710·-

А. Куnува Ммиимукъ. . • • 1,917·- - 1,910'- 409'- 3.150'- 450·- s.co·- 153·- 699·-.. Срt;дио ..... 1.920'50 - 1.910·- 409'01 3,229'04 464'42 541'53 160'27 104·-
х .. Макскмумъ •••• 1,943•50 2,500·- 1 ,9~·- 413'30 3,290·- 501·- 547·- 180·- 718·-
>С .. Продава Миннм)fмъ. • , • • t,'Лl·- 2,336·- 1.930-- 413'10 3,200·- 464·- 544· - 168·- 7{11·-

Срi>дио •• •••. 1,940'50 2,418'- 1,930'- 413•11 3,279'04 478•4?. 545'53 175'27 712· -

.. 

о 

S { ftilaкcкмyrn. • • . • • l,g.!~·- 2,415'70 1,942•60 410'4!1 3,290'- 671'75 544'- 179'- 723·-
о: Куnува Микнмумъ. • . . . . 1,911·- 2,300'- 1,910·- 408' 3,080'- 450'- 539'40 Н9'- 675·-

:s Срi>дио •• · ••• 1,923·01 2,405·56 1,932'56 а·76 3,137•18 625'49 541111 1 174'14 718'07 

:f { Макtнмумъ • 1,960.- 2,500·- 1,958•70 413'60 3,314·- 676'65 548·- 181'15 728'25 

" Продава Ммннмуrn.. • 1,925·- 2,Э3б·- 1,930·- 411·- 3,130·- 464'- ю·3s ts1'60 683·-
:1 Срi>дко .•• 1,938'73 2,406·86 1,948•29 412•07 3,283•12 634'17 545'04 178'73 724'09 
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. БЪJWI\PCKI\TI\ HI\POДHI\ БАНКА 31\ 1931 ГОд. табnощ11 6 

j 1 1 
- 1 Рок~- IOro· }(OJI.tlt· Ню· \ Кана,11а 
Егн-

Шоецн• 
""" сдаа и• 

Турци• Жене ..а 
дн• Аоркъ nen. Варшава Нсnаниw 

1 
3;юо·- 82·- 244•20 64110 2,676·- 5,556·- 138 137'- 687•30 1,547·- 1,473'-
3,693·- 81•85 243'50 64•80 2.6619·- 5,549·- 138 137·- 686'90 1,ю·- 1,398'-
3,694•69 .81•90 243'86 64•80 2,671'99 5,552'бб 138 137·- 687'12 1,546•10 1,438'81 
3;726'90 82•85 246'65 ~·55 2,695·40 5,596·35 139 138'- 69'.t·30 1.562·50 1,4!16'-
3,719•90 82•70 245'95 ~·55 2,688·40 5,589'35 139 138·- 691"90 1.560'50 1,421·-
3,721•59 82'75 246•31 ~-55 Z.691•39 5,593'01 139 ··- 6&2'12 1,561'60 1,474•81 

3,696·- 82'10 243'40 64'80 2.667'- 5.547·- 138 137'- 688•20 1,546·- 1,478·-
3,691'- 81•95 242•50 64·80 2.~7·- 5,536·- 138 137·- 687•10 1,544·- 1.352'-
3,694'12 82•04 243'(}7 64'80 2,бб3'15 5,540•23 138 137·- 687'62 l,s-0'46 1,405·25 
3,722'90. 82•95 1 245•85 ~·55 2,686·40 5,587•35 139 138·- 693'20 I..S61'50 1,501'-
3,717'90 82'80 244'95 ~·55 2,676·40 5,576•35 139 138·- 692'10 1,559'50 1,375·-
3,721•02 82•89 245'52 ~·55 2,682•55 5,580'58 139 138·-

" 
692'62 1.560·96 1,428'25 

3,698·- 82·- 242'.50 64•80 2,t61·- 5,536'- 138 137'- 687'80 1.546·- 1,513·-
3,695·- 82·- 242'25 64•8V 2,655·- 5,530·- . 138 137·- 687'50 1,545·- 1.429·-
3,696'04, 82·- 242•39 64•80 2,655•75 . 5,532'18 138 137·- 687•61 1,545' 32. 1,478'32 
3,724'90 82•85 244'95 ~:"" 2.676"40 5,576'35 139 138· - 692•80 1,561'50 1.536·-
3.721'90 82•85 244·7о 65'55 2,614•40 5,570'35 139 138'- 692-50 1.560'50 1.452'-
3,722'94 82'85 244•/14 65'55 2.615'!5 

! 
5,572'53 139 138· - 692'61 1,560'82 1,501 '32 

3;~-60 82•10 242'80 64•80 2,659'40 5,548·70 138 137·- 688'40 1,546·- 1,522·-
3,693·- 82·- 242'40 64'80 2,655·- 5,531'- 138 137·- 687'60 1.546·- 1,366·-
3.695·80 82•01 242'60 64'80 2,657'44 5,539'24 138 137·- 687•76 1,546·- 1,437'22 
3,725'50 82'95 245'25 65•55 2,678•80 5,589'(}5 139 138·- 693'40 1,561•50 1,545'-
3.719'90 82'85 244'85 65'55 2,614'40 5,571•35 139 138·- 692'60 1,561'50 1,389'-
3,722'70 82•86 245•05 65'55 2.67б .84 5,579•511 139 1зв·- Щ2'76 1,561•50 1.460"22 

3,702•35 82•.Ю 243'50 64'80 2,6619·- 5,552·- 138 137·- 688•8) i,547·- 1,449·-
3,6\18•50 82•10 242'70 6480 2.658·- 5,540'- 138 137·-- 688•20 1,545'- 1,2162'-
3,706'06 82•16 243'05 64·80 2.661•37 5,545'97 138 137·- 688'43 1.54.5'91 1,38)'08 
3,729'25 вэ-оs 245'95 65•55 2.688·40 5,592'35 ' 139 138'- 693'60 1,562'50 1,472' -
3.725·40 82'95 245'15 65•55 2,617'40 5,580'35 139 138·- 693•20 1.S60'50 1,285·-
3.726·96 83'01 245'50 65'55 2,680·77 5,586'32 139 138'- 693'43 1,561 '41 1,406•08 

з;юз·- 82•30 244•35 64'80 2,680· - 5,556•70 138 137·- 688'80 1,548' - 1,406·-
3,696·50 82•10 243'35 64'80 2,661·45 5,550·- 138 137'- 688•20 1 ,ю·- 1,123·-
3,6S9'84 82'17 24-4'07 64'80 2.676·76 5,554:02 138 137·- 681:1•53 1,546·64 1.326'52 
3,729-90' ' 83•15 246•80 66·~ 2,6S9'40 5,597'а! 139 138·- 693•80 I..Sб3'50 1,429·-
3,723·40 82'95 245110 ~'55 2,686·85 5,590'35 139 138·- 693•20 1.560·50 1,146·-
3.126·74 83'0'l 246'52 ~-ss 2,696•16 5,594'37 139 138'- 693'53 1,562'14 1,349•52 

3,'102·- 82•25 244-в:J 64110 2,691'35 5,566'90 138 137'- 688'Ю 1,546·- 1,335'-
3.682- 81'80 243•60 64'80 2,670•50 5,550·- 138 137'- 685'30 1,545·- 1,236·-
3,693·86 82•07 243'92 64•80 2,680'16 5,558•69 138 137·- 687'42 1,545'711 1,289'96· 
3,72$•90 83•10 247•05 ~-55 2,710•75 5;601'25 139 138'- 693•80 1,561•50 1,358'-'-
3,708·90 82'65 246'(}5 65'55 2,689•!10 5,590-м 139 138·- 690'30 1,560'50 1,259·-
3,720•'/б 82•92 246'37 65'55 2,699•56 5,598'04 139 138· - 692'42 1,561'28 1,312'96 

3,695~- 82'10 244'75 64'80 2.694·- 5,561·- 138 137'- 688·- 1,546•40 1,256·-
3.61!8·- 82·- 243·- 64110 2,687·- 5,559'- 138 137'- 686·50 1,544·- I,!S'-
3,692'16 82'05 243'92 64110 2,689'39 5..S63'88 118 137'- 687'52 1,54.5'81 1,213•20 
3,721'90' 82•95 247•20 65•SS 2,713'40 5,607·35 139 138·- 693'- 1,561'90 1,279'-

Иt~: 82•85 245'45 65' 55 2,706·40 5,599•35 139 138·- 691'50 1,559' 50 1.192·-
1!2·!10 "246•37 65•55 2,7о8·79 5,604·23 139 138'- 692'52 1,561'31 1,236·20 

3,696·60 . 82' 30 ~-90 64"80 2701·- 5,570'- - }~ 137·- 688'20 1,547'- 1.256·-
3,688·- 81'80 ' ~-45 64'80 2:61i6·30 5,528'- 137·- 685'- 1.530· - 1,207·-
3,693'26 82•11 2,43'42 64'80 2.692·74 5,561'27 138 137·- 687•71 1,544·88 1,238•69 
3,723'50 83'15 246'35 ~-ео 2,721·- 5,610'35 139 139·- 693'20 1.561'50 1,279·-
3,714'90 82'65 244'90 ~·ss 2,705·70 5.569·- 1~ 138' - 690'- 1 ,Ю•50 1,230'-
з.m-tt 83'05 246•17 65-в:J 2,712•25 5,601'74 139 138· - 692'21 1,562'02 1,262'07 

3,230·- аз·- 245·- 64'80 2,708·- 5,609'- 138 120'- 546'- 1,545·- 1,245'-
3,0!50·- 1!2·- 241•35 64•80 2,688·- 5,536·- 138 Н9·5<1 sэs·- 1,!>42'7" 1,222·-
3,168•31 82' 41 244'21 64•80 2,103•77 5,578•46 138 119•80 540'80 1,543' 54 1,234'85 
3,261·- . 84•30 249'- · ~110 2,7.l8'- 5,650·- 139 128'- 690·- 1,569·- 1,270·-
3,087·- 8)•30 245•35 65•80 2,7011·- 5,577·- 139 127•50 552'- I,Sбб·- 1,247·-
3,205'31 83'71 248•21 65'80 2,723'77 5,619•46 139 127110 588·- 1,567·54 1,259'85 

3.аю·- 82' 50 245•40 - 2,696·- 5,570'- 138 • 120'- 532'- '1,549·- i.22S·-
·2,611·- 80'50 241' 70 - 2,611·- 5,530'- 138 115·- 490'- 1-'33'- 1,157·-
2,884'76 81•92 243·~ - ' 2.686'14 5.549'30 138 118'68 518•44 1,541' 60 1,192•56 
3,117·- 83•80 249' 

1 

65•80 . 2,716·- 5.611' ..... 139 128·- 552'- 1,573·- 1,250'-
2,708·- 81•80 245'70 65"80 2,691·- 5,571'- 139 123·- 510'- 1,557·- 1.182--
2,921•76 83'22 247•34 65110 2,706•14 5.590'30 139 126'68 538"44 1,565-в:> 1.217'56 

2,677·- 82·- 243.- - 2,694·- 5,576'-- 138 tts·- 481·- 1,547' - 1,160·-
2,468·- 81 '85 242·- - 2,677·- 5,530'- 138 107·- 451'- 1.!>42'--r 1,135'-
2,583'77 81•99 242'83 - 2,687·92 5,551 •77 138 110·54 469•77 1.ю·35 1,153'42 
2,714·- 83•30 247·- 65' 80 2,714·- 5,617·- 139 123'- 507·- 1.571'- 1,185·-
2.5Cli'- 83•15 246·- 65'80 :z.en·- 5,571·- 139 115'- 471·- 1,566'- 1,160'-
2,620'77 83•29 246•83 65'80 2,707'92 5,592•77 139 118-54 489'77 1,5619•35 

1 
1,178'42 

3,703·- 83·- 245•40 64'80 2,708·- 5,609'- 138 137·- 688'80 1.549'- 1,522·-
2,468·- 80'50 241•35 64110 4!,655·- 5,528·- 138 107·- 451·- 1,sэо·- 1,123·-
3,483·07 82'11 243'38 64•80 2.677•78 5,552'66 138 132•52 648'36 1,545'17 1,311•32 
3,729•90 84•30 249•40 65•80 2,728·- 5,650·- 139 138·- 693•80 1,!)73·- 1,!>45'-
2,505·- 81•80 244'70 65•55 2,614'40 5,569·- 139 115'- 471'- I,I0'50 1,146·-
3,512'77 83'(}5 246'28 65'62 2,697•35 ' 5,593'19 139 134•97 ~2·64 I..S63'03 1,335.79 

' t: . ' . . 
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TIICSnкцa7 

Пласменти на Българската народна банка на 31 декемарий 1931 r. 

Наименование на смi>ткитlо 

Търrо,~Sскн запнен и ефекти { ~=~~~~нТ:Ъ. 
f\ванси срещу залоrъ на nортфейлъ • 

•• ,. •t •• ц. кн. и злато . • 
к .. стоки •• • •• 

.. заложни заnнси 

Всичко • • 

Въ пиквидация: 

Остатъкъ Остатъкъ 
на Отnуснато Получено на 

31 . Х11.19ЗОг. 31.XII.1931 г. 

140,077,171 
222, 182,3Эб 
43,390,334 
34,127,661 

121,939,125 

444,763,476 
1,086,264,387 
1,159,054,507 

382,272,130 
19,536,280 
33,092,326 

486,375,042 
1,065,201,792 
1,134,833,343 

369,226,664 
56,456,025 
9,551,436 

561,716.627 3.124.983,106 3,121,644,302 

98,465,605 
243,244,931 
67,611,498 
47,173,127 
85,019,380 
23,540;890 

565,055,431 

f\еансн срещи поржчнтелство . • 56,220,601 52,898,690 103,482,244 5,637,047 
иnотеки ·~·~·~·~--_,f--~1~4~,1~00~·~4~73~---~2,~790~~~~99~--~8~~~76~·~7~13~--~8~~~1~4~,65~9 

~Вс:;;.;;,;и;..;ч;.;.ко;;...;... ~~-.;.;70:;.:::,32~1,:.:.07~4:.r1___3:.:::5.::,68;.;;9;.:•;;,:58Э=-!f__;1:.;1.;;;!2,::;35;,;8;:;:,9;:57.:. 13,651,706 
1\ всичко • • 632.037,701 3,180,672,695 3,234,003,259 578,707,137 

f\еан<:и на държавното съкровище*) 3,319,045,798 1,064,204,581 1,108,967,688 3,274,282,691 

Въ пиквидация: 

Иnотечни 3аеми - анюитети • • • • • 123,833,144 42,465,981 75,960,~ 90,338,241 
Заеми на окржзи. с;»бщини и учреждения 43,900,932 - 2.332,389 41,568,543 
Заеми на общини за nостроЯка на учи· 

лищнн сгради • • , ..:.· -·:.._...:·;".,.:.,..:•..j[-..:22=2.~985=:::.346:,.: . .:::.[j..-.:.:17:.:.,7:.:82:=•:.:4;;.:90;..rJ-__;1:.:.1.:.;:•0~~52,96:::::2 229,731,874 
Всичко • 390,719.422 60,248,471 89,329,235 361,638,658 

1\ всичко. • 3,709,765,220 1,124,453,052 1,198,296,923 З,б35,921J49 

Общ'~> пласменТЪ. , 4,341,802,921 4,305,125,747 4,432.300,182 4,214,628,486 

•) 1\вансн на държавното съкровище: 

1. 1\вансъ на държавата • • • • •• 
2. f\J!Iaнcи срещу залогъ на съкровищни 

бонове • • • • •• • 
Э. Спада се .,Фондъ държавно съкро· 

вкще" за noracseaнe дълга на дър· 
жавата към'Ь Банкаrа • • • : • 

Всичко •• 

• Де6нтенъ ос:т8Т'ЬК'Ь 

3, t 61,845,798 3,161~5,798 

157,200,000 1,063,600,000 942,000.(XIO 278,800,000 

- 604,581 166.967~ 1бб,Эб3.107* 

3,319,045,798 1,064,204,581 1,106,967,688 3,274,282,691 

Разnредi>пенне· на nласментитЪ по области на стоnанствоtо: 

Банки и банкери 

Търговия • 
Индустрия 

Ра3НИ ••• 

З1 А8К811• 
арнl tm r. 

383,991,253 
98,667,200 
78.211,974 
17,836,710 

Всичко • • 578,7(1/,J'Sl 

Э1 ...... . 
арнl U30 r. 

316~22,806 
124,785,422 
149,661,997 
40,767.478 

ЩОЗ7,701 
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' О'перациитi; на уравнителната камара и nрезЪ изтеклата 1931 г. 

показватъ едно чувствителн.о намаление, а имено: 

Януарий 

Февруарий • 

Мартъ 

/\nрилъ .• 

Май 

Юний. 

Юлий . 

1\вгу<:тъ . 

Сеnтемарий. 

Октомврнй • 

Ноемврий •. 

Декеморий • 

В<:нчко 

. : 

{ 
1931 . 

' 1930. 

,• 

Копи че· 

с:тво 

3,004 

3,131 
3,6'16 

3,118 

3.666 

3,499 
3,406 
3,085 

3,476 

3,613 

2,806 

3,168 

39,648 

43,417 

976,483,269 , 76 459,037,489 37 517,445,700 

1

39 
874,910,804 37 379,807,314 33 495,103,490 04 

1,203,370,657 40 716,985,076 40 486,385,58) , _ 

903,450,257 23 5\0,592,987 27 392,857,269 96 

726,716,675 29 458,007,405 78 268,709,269 5t 
808,117,650 40 
945,504.628 82 
601 ,888,525 оз 

745,520,803 03 

743,973,327 32 

685,~40, 193 98 
562,578,488 62 

9,777,755,281 25 

13,129,467,996 119 

480,039,994 16 328,017,656 24 

484,256,736 82 461,247,892 -
348,096,972 16 253,791,552 87 

429,802,973 09 315,717,829 94 
427,345,775 12 316,627,552 20 

396,525,356 84 288,714,837 14 

275,077,670 1 _з_7~f---28_7'-,5oo ........... 8_t8_
1
_2_5 

5,365,575,751 71 4,412,179,529 54 

8,22),653,227 02 4,907,814,769 ' 17 

или срiщно по 810,000,000 месечно. 

Докато nрезъ 1930 год. процента на компенсацията е билъ 

62'60, то презъ 1931 той е сnадналъ на 55°/о. 

Най-голtмия дневенъ оборотъ сме имали на 2 януарий отъ 

133,221 ,245·90 л~в~. а най-малкия на 28 декемврий отъ 7,777,496'27 !11?' 
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Изразено по банки сме имали следнитt обороти: 

Чnен ·ове 

Българска народна банка 

.. 
эe~дi>nctta банка 

централна кооперативна банка 

търговска бани а. 

Кредитна банка. • 
Ита.liианс:ка м б-ьлгарска търгоаска ба11ка . 
Англо-чехословашка н пражка кредитна банка. 

Генерална банка. 

Българска банка . • • 
Франко-българска банка . 
Съединени български банки 

Франко-белгк~с:ка и балканска банка 

Б-ьnгарска банка за иностранна търговия 

Провинцбанкъ • . . 
Никола К. Ивановъ. 

Българо-nалеаинска банка. 

Баtека книжнина • • 
Банка Пинкас-ь & Арие . 

Всичко .• 

1930 

лева lcr. 

9,240,359,476 38 

274,753.518 22 

698.169,636 24 

1,000,076,067 62 

2,984,379,704 13 

3,248,579,273 95 

72'7, 196,296 68 

1,646,353,020 06 

197,303,766 б4 

315,186,915 28 

1931 

6,539,097,462 39 

298,989,874 48 

462,722,295 52 

772,271 ,213 80 
1,924,094,938 70 

2,362,641,262 36 

747,406,147 40 

1,555, 760,651 73 

1 ,298,355,883 87 1 ,368,876.350 87 

3,844,193,005 98 

117,707,868 16 

352,932,042 69 

227,321,919 -

3.151,759 -
6,445t332 -

76,470,706 48 

26,25tJ,936,192 38 

2,951,528,924 13 

137,113,548 55 

362,425,467 57 

72,582,425 --· 

1-

19,555,510,562 5О 

Презъ изтеклата година баннитt : Никола К. Ивановъ и Пин

касъ & f\рие напуснаха камарата, презъ сжщата година приехме 

нови членове: Македонска народна банка и Пощата, но т-Б не 

оформиха своето членство съ вноската, вследствие на което и до 

днесъ не оперираТЪ. 

Презъ сжщата година не е имало никакъвъ споръ между чле· 

новетt, поради което арбитражния сждъ не е билъ сезирванъ. 

2748-19:JZ 

. 1 
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