ЗАКОНОДАТЕЛНО УДЪРЖАВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДАРИТЕЛСКИТЕ
ФОНДОВЕ
1948 г.
УКАЗ № 41
Президиумът на Великото народно събрание обявява, че Великото народно
събрание в 140 заседание, държано на 12 януари 1948 година, гласува и прие следния
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА 1948 ГОДИНА1
Чл. 1. Одобрява се бюджетът на Народната република България за 1948 година,
съгласно приложените таблици, както следва:
Приходи: 70 500 000 000 лв.
Разходи: 70 500 000 000 лв
[...]
Чл. 6. Включват се в бюджета на държавата следните фондове и учреждения:
1. Фонд „Пенсии за изслужено време”.
2. Фонд „Земеделски пенсии”.
3. Фонд „Здравна застраховка на служителите, пенсионерите и членовете на
техните семейства.
4. Фонд „Българска държавна лотария”.
5. Фонд „Противопожарна защита”
6. Фондове „Завещатели и дарители” при Министерствата на народната
просвета, народното здраве и индустрията и занаятите.
7. Централен съвет за обществени грижи и възпитание на детето.
8. Фонд „Български библиографски институт”.
9. Фонд „Димитър А. Ценов”.
10. Държавно висше училище за финансови и административни науки.
11. Фонд „Училищни такси за вечерните гимназии”.
12. Фонд „Училищни такси при учителските институти”.
13. Народни театри и Държавна театрална школа.
14. Фонд „Издаване и субсидиране на учебници и помагала при Държавното
Публикуват се само тези постановки на закона, с които се одържавяват средствата на дарителските
фондове при министерства и фондът на Д. А. Ценов.
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средно техническо училище” – София.
15. Дирекция за водоснабдяването на безводния Делиорман.
16. Фонд „Българо-италиански институт”.
17. Държавно-технически стопански контрол върху частните каменовъглени
мини.
Чл. 7. Върховната стопанска камара, Институтът за стопанска
рационализация, областните стопански камари и Камарата за народна култура се
закриват, като начинът за тяхното и на фондовете им ликвидиране, поемане на активите
и пасивите им, както и органите, на които ще бъдат възложени функциите им, се
определят с наредби, одобрени от Министерския съвет.
Чл. 8. Отчисленията от данъка върху общия доход и приход върху данъците по
Наредбата-закон за приходите за фонда „Кооперативен строеж на читалища” се внасят
изцяло в полза на държавата, като се предвиждат помощи в съответния размер за
строеж на читалища.
Чл. 9 Приходите от акцизи, бандероли и мурурие2, купони за игра за
развлечение, патенти за правопроизводство и правотъргуване, такси по Закона за
засилване на държавните приходи и общински налог се внасят по приходен § 8 – данък
върху оборот.
Чл. 10. Приходите на включените в бюджета на държавата фондове и на
закритите учреждения, съгласно чл. чл. 6 и 7, се събират в полза на държавното
съкровище по реда и размерите, установени в съответните устройствени и други
закони.
Извършването на разходите за сметка на тези фондове става също по реда,
установен в същите закони.
[...]
Настоящият указ да се облече в държавния печат, да се обнародва в „Държавен
вестник” и да се тури в действие.
Изпълнението на настоящия указ се възлага на Министъра на финансите.
Гр. София, 10 януари 1947 година.
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Данък върху производството на суров тютюн.

Йор. Чобанов
Първообразният указ е облечен в държавен печат и зарегистриран под № 9271
на 13 януари 1948 година.
Пазител на държавния печат,
Министър на правосъдието:
Р. Найденов
Държавен вестник, № 13, 19 януари 1948.

