ГОД. I. .

ЙГ771 В Й ? Я З Н К А " А ; - ь л :;нш:от Ш
,

l

Редакция и Администрация
Висше търговско училище-Варна
Т е л е ф о н ъ 391

БРОЙ 1.

l».Л/>#Л, Л1Л// 1934 ГОД.

Вестникъ на Д-вото на завършилите
Висшето търговско у-ще въ гр. Варна

К ъ м ъ

Годишенъ абонаментъ 20 лева
Обявления 2 лева кв. см.
БрОЯТТа 3 ЛВ.

читателитЬ

възпитаниците му ще достигне до необходи
мата висота. Верваме, че тогава частни и
обществени предприятия и учреждения пра
вилно ще ценятъ труда на нашитгь колеги.
Всички наблюдаваме какъ бързо се раз
вива стопанскиятъ живьтъ. Шаблонниятъ
механизъмъ на чиновници — рутинери найчесто спъва бързото и правилно приспосо-.
бяване на предприятието или учреждение
то къмъ нервната стопанска конюнктура*
Друго е, когато чиновникътъ притежава
широкъ стопански мирогледъ. Тогава той
леко би се ориентиралъ къмъ колебливите
ий;;«аг*&лга^шо ; лдашо./г- общестоено. ^САОвця,^като не пзпуща_ощъ очи висшата
стопанство, некои отъ които еж проучвани цель на една съвършена организация. Защо
за пръвъ пжть. Достатъчно е да ефразгър- то само добрата организация на службата
натъ издадените до сега годишницй.на мчи- поевтинява, разнообразява, поиспособява и
чщето, за да се види, колко отъ най-важ увеличава услугата, правена на трети лица,
ните въпроси на нашия общественъ жи- съ което пъкъ расте доброто име и дохобвотъ еж били всестранно проучвани едва се ностьто на предприятията и учреждения
га. По този начинъ училището ни cue извою та. Отъ това печелятъ не само отделнивало вече едно заслужено место въ. полето тп> предприятия и учреждения, а и цгьлото
общество. Затова, когато става дума за
на българската наука.
хора,
Възпитаницата на училището нииматъ свърхпроизводство на интелигентни
не само полза, но и безспорна нужда отъ не тргьбва да се иматъ предвидъ добре под
единъ постояненъ духовенъ контактъ съ готвените лица. Такива, въ сжщность, не
този наученъ центъръ. Само тъй те ще еж много въ сравнение съ нуждите на част
могатъ да следятъ живота на училището, ното и общественото стопанство. Отъ ту
кждето еж оформили хаоактеръ и знания, ка следва, че е обществена необходимость
кждето еж се зараждали и зртяли бла да се наложи и изравни професионалниятъ
городни пориви и кждето еж останали тъй духъ на нашите колеги.
евгьтли спомени; само тъй mm ще могатъ да
Всичко това е включено въ задачите
следятъ развиващата се наука, да допъл- на предлагания вестникъ. По-конкретно те
нятъ знанията си и,
сжщевремен- биха могли ди бждатъ формулирани по
но, да бждатъ полезни за училището, като следния начинъ:
сподгьлятъ съ него впечатленията си отъ
1) Ще се публикуватъ научни статии
практиката въ живота.
октъ преподавателите и възпитаниците на
Научната работа въ училището ни училището; 2) Ще се публикуватъ статии
требва да бжде поне отчасти известна на и съобщения отъ естество да защищаватъ
по-широката читающа публика. Само тъй професионалните интереси на колегите и
ще се затвърди и популяризира
авторите- 3) Ще се поместватъ разни информации
тътъ на училището, а съ това ще расте относително живота на училището и жи
влиянието му върху частностопанската и вота на колегите.
народостопанска политика ипрестижътъ на
„Академически вести"
Настоятелството на дружеството верва, че предлаганиятъ вестницъ ще бжде добре
посрещнатъ не само отъ членовете на дру
жеството, но и отъ читающата публика
въобще.
Висшето Търговско училище е дало до
сега твърде много за българската стопан
ска наука и политика. То е подготвило сто
тици младежи, които съ достойнство заематъ-счетоводителски, директории и дру
ги частни и държавни служби. Неговите пре
подаватели еж разработвали и разработватъ почти всичка проблеми изъ область-
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Проф. Ц. Калянджиевъ
Бнвшъ ректоръ на В. Т. У.

Констатации и пожелания
Ако членуването въ студентското дружество е вре
менно, до когато трае учението, то членуването въ
дружеството на завършилите се продължава Ц-БЛЪ ЖИвотъ. По тоя начинъ старите колеги поддържатъ посто
янно връзка помежду си, съ учебного заведение и съ
неговия персоналъ. На почвата на тая дейность. сесъздаватъ много полезни инициативи за растящия учебенъ
институтъ, като помощи за младите студенти, стипен
дии, поддържане на библиотеки и пр. Въ нашата бла
жена страна още не можаха да се създадатъ подобни
организации, па и учебнитв заведения не правятъ нищо,
за да насадятъ по-общественъ духъ и привързаность на
възпитаника къмъ местото и средата, гдето той е прекаралъ най-бурния и сжщевременно и най-творческия
периодъ на своя животъ — периодъ на другарство,
което често действува тъй възпитателно и корегира егоистическитБ качества на кипящата натура, периодъ на
литературни и социални симпатии, на философски увле
чения и пр. НЪщо повече: преди 40 — 50 години една
голъма часть отъ нашата средношколска младежь по
лучи своето образование съ държавни, общински и
окржжни стипендии. Сжщо съ стипендии мнозина отъ
ТБЗИ млади хора свършиха своето образование въ
странство и станаха доктори, инженери, юристи, , вете
ринари и пр. Много отъ тЪхъ използуваха доскорош
ната липса на специалисти и си създадоха завидно ма
териално положение. Обаче, а з ъ не познавамъ никой'
отъ тъхъ да е проявилъ жестовете на онъзи наши безграмотни бащи и деди, които израстнаха преди осво
бождението изключително на свои плещи и въпреки
това еж изпълнили златната книга на Министерството на
просвещението съ завещания, достигащи до 100 и 200
хиляди едновремешни златни франка! Каквото и да говоримъ, но това е една ръзка характеристика за сегаш
ната епоха, която дава всички блага на личностьта безъ

тя да чувствува своите задължения къмъ общество, и
държава.
Язъ моля извинение предъ онези неколко стотинъ
мои млади колеги, за които пиша настоящите редове.
Делото, на което съмъ се старалъ да служа толкова
години съ известни увлечения и идеализъмъ, ми дава
право да говоря така. И върша това не за обида, по
неже и те еж деца на дадена епоха и на конкретни
обществени условия, но отъ друга страна еж въ нача
лото на своята житейска кариера, когато човекъ още
може да се надева да надвие дейегвителностьта. Съ тая
надежда и увереность азъ поздравявамъ твхната ини
циатива и техния повикъ къмъ обединение и къмъ съв
местна другарска работа. Дано техния органъ „Акаде
мически вести влезе въ здрави ржце и разнесе кам
банния звънъ и академическия духъ на В. Т. У и оду
хотворената мисъль на неговите първи учители и орга
низатори. Нашето отечество още представлява една
девствена целина, обещаваща богата жетва за истин
ски стопански дейци, проникнати съ дълбоката вера въ
науката и нейните методи за организиране и преустройване на това , което ни е дала и може да даде
богатата южна природа въ смисъль на сурови материали
и на корава и още не разработена човеческа личность.
Нека всички разберемъ, че нацията ни, заедно съ ней
ната държава и интелигенция, ще благуватъ, когато ние
длъжниците на работящия Hapofl>j4aa34^M^cjiOjLTJ2¥fljbнаучните си сили й организационните си способности
къмъ неговите безплодни усилия да създава стопанство
съ отдавна остарели методи — остарели въ техническо
и организационно отношение."
Дано настоящиятъ органъ се яви не само като законенъ и справедливъ защитникъ на професионалните
интереси на младите ни колеги, но и като разсадникъ
на култура и на нови методи въ рационализиране на
нашето стопанство> на неговите институти и служби.

З а нашия вестникъ
Покрай другите злини, които носи на човечеството,
стопанската криза създава условия и за нравственото
разложение на обществата. Това явление се наблюдава
навсекжде, повече отвсекжде то се наблюдава и у нас?..
Разпоредители съ еждбините на страната днесъ,
въ повечето случаи, еж партизанската некадърность и
площадната демагогия. Ценни сили се изхвърлятъ на
улицата, за да бждатъ заместени съ неспособни, а понекога и дегенерирани партизани.
Печална действителность, въ която много воли се
пречупватъ; кошмарно време, напоено съ отровата на
политическата мжеть, която унищожава много обще
ствени ценности, убива въ зародиша всеки свегьлъ поривъ и желание.
Въ такива смутни дни се създаде нашето дру
жество, въ още по-смутни дни се появява на бълъ
светъ и неговиятъ печатенъ органъ. Биха попитали нъкои: време ли е tera за предприемане на подобни ини
циативи ?

— Време е, да ! И тъкмо сега е най-подходящия
моментъ.
Тъкмо сега, когато пораженията на развилнелата
се партизанщина еж най-страшни.'
Тъкмо сега, когато най-ценниятъ документъ за по
лучаване на работа еж не знанията и дипломътъ за
завършено образование, а партийната членска книжка.
Тъкмо сега, когато силно усложнениятъ стопански
животъ изисква солидно подготвени стопански деятели,
а не първенюта.
Нашиятъ вестникъ требва да стане боенъ органъ
на завършилите и завършващите Варненското висше
търговско училище и техенъ неуморимъ защитникъ.
Неговите страници требва да бждатъ висока трибуна,
отъ която ние ще отправяме нашите справедливи иска
ния, но и нашата творческа мисъль; защото, драги ко
леги, не можемъ да претендираме за ржководните
места въ държавната администрация, търговията, бан
ковото дело и индустрията, докато не докажемъ, че гизаслужаваме.
Впрочемъ, на работа!
П.
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В.г Гериловски
Ред. доц. при Висш. търг. у-ще.

Научна организация на предприятията
Съзнателното стремление къмъ рационално изпол се обърна внимание на трудовия факторъ въ произ
зуване на производствените фактори се появи, когато водството е Лмерика, която, по необходимость, му даде
се схвана ползата отъ планомерната и методична ра значението, дотогава признавано само отъ моралистите,
бота въ стопанската область, която подъ името органи и ЧОВ-БКЪТЪ, който преди единъ В-БКЪ б-вше робъ на
зация се призна за особено важенъ факторъ въ про производството, почна да става неговъ центъръ. Разви
изводствената дейность.
тието на американската индустрия постави на разреше
Организацията не е ново явление въ стопанската ние много проблеми, засягащи изобщо организацията,
область, гдето най-първо тя намери несъзнателно при и частно, работническия трудъ. Нъкои ржководители
ложение, като резултатъ на естественото стремление разрешиха ТБЗИ проблеми по единъ относително задокъмъ получаване на максимумъ резултати съ минимумъ волителенъ начинъ. Но все по-голъмото търсене на
жертви и усилия.
фабричните продукти и мобилизирането на все по-зна
Първата манифестация на no-напреднала органи чителни капитали, непрестанното увеличение на персо
зация намираме още въ древните времена, когато въ нала, най-после все по-острата конкуренция, предизвика
затворените стопанства постепенното професионално необходимостьта отъ точни методи. Такива методи, които
разделение на труда ограничи производствената дей
могатъ да се нарекатъ научни се въведоха отъ админи
ность на стопанствующия субектъ въ доста гвсенъ стратори и инженери, между които най-голямата заслуга
кржгь блага и създаде тъй наречената специализация за развитието на т-взи методи се пада на Frederic N. Tay
въ производството, която се разви до степень, въ която lor отъ Филаделфия, който координира ОСНОВНИТЕ прин
я намираме въ наше време. Но презъ ЦЕЛИ въкове
ципи. Той приложи препоржчанитъ отъ Декартъ ана
свободното проявление на предприемчивия човешки литични и синтетични методи въ прочутите му Discours.
духъ б-вше спъвано отъ ограниченията на групираните sur la methode.
въ корпоративни организации производители, които до
Макаръ научната организация да дължи произхода
стигнаха пълното си развитие въ средните векове, си като отдълна наука на работите на Taylor, но следъ
презъ които представяха основния типъ на производи него тя значително се разви и днесъ не иоже да се.
телната и търговската организация. Презъ това време смесва съ това, което въ началото наричаха тейлоритехническите познания останаха почти все сжщите, зъмъ или пъкъ съ н-вкоя отъ частните системи на не
крайно ограничени отъ спъващите традиции и ползу говите ученици и последователи. Отъ онова време до
ващия стопаните монополъ, който, като имъ осигуря днесъ многобройни успъхи се постигнаха въ Лмерика
ваше спокойното сжществуване, имъ отнемаше всъко при изучването както на техническите начини за оси
стремление къмъ търсенето на по-съвършени отъ упраж гуряване на по-добъръ производственъ рандеманъ, така
няваните отъ ТБХЪ начини и методи.
и на средствата за гарантиране рационалното изпол
Прокламираната отъ Тюрго и затвърдена и юри зуване на работническия трудъ. Въ Европа, особено
дически реализирана отъ френската революция сво следъ войната, подобни усилия се опитваха съ успъхъ.
бода на труда откри широко поле на възможности за Отдавна вече научната организация строши примитив
проявление организационните способности на стопан ните рамки на Тейлоровата система. Неговите издир
ствующия субектъ за постигането на максимумъ ран вания и неговите уроци днесъ се простиратъ въ ВСИЧ
деманъ чрезъ най-рационално използуване на произ КИТЕ служби на фабриките, въ всичките форми на
водствените фактори. Свободната конкуренция не оставя производството, въ ВСИЧКИТЕ икономически деятелности,
вече предприятието да заспи съ остарелите начини и въ брнкитъ, въ търговията, въ селските стопанства, въ
методи, а го принуждава къмъ постоянното имъ усъ административните и публичните служби.
вършенствуване. Днесъ предприятието е принудено да
Въ повечето европейски страни се схвана огром
води тежка економическа борба, постоянно съпровож ното значение на рационалната организация, и нейното
дана съ материални рискове и която е успешна само проучване, популяризиране и провеждане въ всички
при модерно организираното предприятие.
области на икономическия животъ е цель, на много
Но доскоро на организацията не се придаваше частни, държавни и даже международни институти.
значението, съ което днесъ се ползува. Требваше да
Теоретичното преподаване на организационните
дойде времето на грамадното развитие на индустрията, принципи, пон-вкога допълвано съ практическото имъ
за да се обърне особено внимание на необходимостьта приложение/ съставя вече часть отъ програмите, съ
отъ прилагането на една рационална организация, осно малки изключения, на почти всички професионални
вана на научни данни.
висши училища въ Европа. Често пжти ТБЗИ курсове
До края на XIX в. усилията се насочваха къмь оставатъ чисто факултативни, но все повече доминира
търсене само на технически начини за увеличение на тенденцията у носящитъ отговорностъта за национал
производството. Най-първо се усъвършенствуваха ме ното възпитание да ги направягь задължителни, осо
ханическите, физическите и химическите методи и се бено въ Германия.
въведе широкото приложение на машината. ТрудовиЗа насъ българите е отъ особено значение да
ятъ факторъ не б-вше предметъ на особено внимание, напрегнемъ всички сили, за да се поставимъ наредъ
едно, че работната ржка беше изобилна и послушна, съ другите народи по отношение рационализацията на
и друго, че физическите науки, върху които почива стопанската ни дейность въ всичките й проявления.
производствената техника, еж по-прости отъ социалните Това още повече се налагл, като се има предвидъ огранауки. Практическата психология постави началото си ниченостьта на производствените ни средства и голеедва в ъ края на XIX в., а социалната психология или мото невежество, което цари по отношение на много
социологията, като по-сложна, се роди още по-късно. елементарни организационни принципи, причина за
Постепенното социално въздигане на работника го толкова разочарования и прахосничества.
направи и по-взискателенъ и вече за неговите искания
Действително, животътъ и практиката еж най-до
тр-вбваше да се държи сметка. Първата страна, гдето брите учители, както козватъ, но техните уроци, из-
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питани за собствена сметка, еж доста скжпи и съпро
водени съ много лични жертви и разочарования, и съ
обществени злини, и най-често поуката идва доста
късно и поради това безъ особена полза. Разбира се,
че организаторскиятъ талантъ не е привилегия и монополъ на никой човекъ или народъ. Той е резултатъ на
известни лични способности, поддържани и усилени
чрезъ възпитанието, науката и упорития системенъ
трудъ.
Висшето търговско училище въ Варна, въ жела-

ВЕСТИ"

БРОЙ

1.

нието си да спомогне за оформянето на способни и
подготвени дейци въ стопанската область, предвиде въ
програмата си четенето на курсъ по организация на
предприятията. Но време е въ сжщия духъ да заработятъ семейството, училището, обществото и държавата.
Необходимо е тези фактори да се проникнатъ оть
съзнанието за важностьта на своята роля при оформя
нето характера на нашата младежь чрезъ изменяне на
противните на дисциплината привички и подчиняване
духа имъ на методиченъ трудъ.

Ст. Чолаковъ
Ред. доц. при Висш. търг. у-ще.

Валоризационенъ балансъ
Валоризационниятъ балансъ е единъ извънреденъ
балансъ — съставя се само когато се извършва прео
ценка на имуществото. Нуждата отъ преоценка се явява
главно въ два случая, когато постигнатите чрезъ избързана амортизация скрити резерви се правятъ явни, и
второ, когато отделни имуществени части се преоценяватъ
по курса на понижената валута. Най-често се има предвидъ последния случай, когато се говори за валоризационенъ балансъ. Самс тука става дума за преоценка
по променения курсъ на валутата.
Валоризационниятъ балансъ заема междинно место
между чисто имуществения и чисто приходния баланси.
Както е известно, имуществениятъ балансъ има за цель
да изобрази действителното състояние на имуществото,
и по-специално на чистото имущество, гледано само за
себе си и независимо отъ каквито и да е други съоб
ражения. Приходниятъ балансъ едццо дава сведения з а '
имуществото, но вече не за самото него, а доколкото то
требва да се пресмъта като едно постоянно условие за
изчисление на прихода презъ последователните еже
годни периоди. Имуществото при приходния балансъ не
е цель, а средство. Валоризационниятъ балансъ е до
толкова имущественъ, доколкото възстановява действи
телния париченъ изразъ на имуществото въ момента на
съставяне баланса и по курса на валутата въ този моментъ. Той е дотолкова приходенъ, доколкото отъ тукъ
нататъкъ ще даде постоянната база за установяване на
действителните печалби, които, и безъ друго, биватъ
изчислявани по действуващия въ момента валутенъ курсъ.
По духа на току що завършената мисъль, вало
ризационниятъ балансъ е твърде целесъобразенъ за
частното предприятие. Яко едно частно предприятие
води по сметките машините си или сградите си въ
златна или изобщо въ по-скжпа валута и ако ги е амор
тизирало, по-нататъшната амортизация е вече невъз
можна. Отъ тамъ насетне печалбата нема да бжде на
малявана съ сумата на амортизациите и, следователно,
ще бжде разпределяна между съдружниците, ако пред
приятието е дружествено, или изобщо изразходвана по
начинъ, който би билъ изключенъ, ако требваше да се
покриватъ и амортизации. Това значи, че отъ момента
на номинално завършената амортизация предприятието
раздава като печалби, или поне смета като печалби,
части отъ имуществото си, защото машините или сгра
дите не могать вече да бждатъ възстановени на ново
съ номиналната сума на амортизационния корективъ, правенъ върху по-низката номинална златна цена на сжщитв. Съ други думи, възстановената способность на
предприятието е умаломощена, когато амортизациите
еж правени на базата на златната цена, а заместването
на амортизираните имуществени части ще става по
обезценена книжна валута. Добрата частно-стопанска
политика предполага съображението за постоянния и
непрекженатъ животъ на предприятието. Това съобра-

жение се оежществява чрезъ грижата за поддържане
възстановителната способность на предприятието. Когато
се валоризира имуществото, т. е., когато се постави въ
баланса по съответната по-висока книжна цена, амор
тизацията може да бжде продължена. Въ такъвъ слу
чай ще бжде разпределена по-малка печалба. Остатъкътъ, равенъ на амортизацията, ще бжде задържанъ
въ предприятието, за да улесни доставянето на нови
имуществени части. Сжщиге разсжждения важатъ и за
случаите, когато постоянното имущество не е напълно
амортизирано.
Да допуснемъ, че едно предприятие води маши
ните си по костуемата цена отъ 1915 год. и да допус
немъ, че тя е 1,000,000 лева. До 1930 год. въ пасива на
баланса му е създаденъ вече амортизационенъ корективъ 1,000,000 лева. Амортизацията требва да бжде
прекжената. Следователно, печалбата нема да бжде на
малявана' съ амортизации, затова ще :изглежда,по-го^
лЪма. Въ сжщность, обаче, предприятието е постжпило
нецелесъобразно, защото неговите машини не струватъ
1,000,000 днешни лева. а 27,000,000 лева — днешниятъ
левъ е 27 пжти по-евтинъ отъ лева презъ 1915 год. Така
че амортизационниятъ корективъ отъ 1,000,000 лева
съвсемъ не е амортизиралъ машините, поради което
по-нататъшното неотделяне на амортизации означава
несъблюдаване на съответната загуба подъ формата на
изтъркване, извехтяване и т. н. Яко машините бждатъ
валоризирани, тогава ще сгане ясно и убедително, че
амортизационниятъ корективъ отъ 1,000,000 лева тръбва
да расте съ сумата на нормалните ежегодни амортиза
ции върху 27 милиона лева.
Яко валоризирането на търговския балансъ може
да се смета като полезна и целесъобразна постжпка на
частното предприятие, и похвална отъ гледище идеята
за ясность, точностъ и искреность на баланса, валори
зирането на данъчния балансъ повдига известни спо
рове. Облагагателната печалба ще бжде намалявана съ
наново подетите амортизации, а специално за друже
ствата, поради особената имъ облагателна техника, ще
бжде намаленъ и процента на облагането. Сжщата пе
чалба на едно дружество ще бжде противопоставена на
единъ валоризиранъ капиталъ, поради което рентабилитета ще бжде показанъ по-малъкъ, а съ това и данъчниятъ проценгъ ще бжде по-малъкъ. Въ особено бла
гоприятно положение ще бждатъ поставени индустри
алните дружества. До закона за данъка върху прихо
дите отъ 1933 год. разходите имъ за машини се сметаха като необходимо приежщи разноски и се спадаха
отъ облагаемата печалба: следователно и данъкъть имъ
е билъ по-низъкъ! Яко сега валоризиратъ балансите си,
значи наново да бждатъ облагодетелствувани. Чрезъ
такива нееднакви облагания данъчната власть ще по
добри пазарните позиции на едни предприятия за W B T ка на други и то безъ да знаемъ, въ кой случай об-

БРОЙ 1.

„АКАДЕМИЧЕСКИ

ществениятъ интересъ, къмъ които държавата се стреми,
щ е бжце по-добре поставенъ.
Въ ВСБКИ случай, сега за сега се спираме върху
въпроса за валоризационния балансъ само по принципъ.
Другъ пжть ще разгледаме случаите на балансово ва-
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лоризиране по досегашното ни законодателство и прак
тиката на некои чужди законодателства, както и некои
по-специални проблеми на валоризационния балансъ,
за да се установимъ върху бждащето третиране на този
въпросъ.

Лроф. Ц. Калянджиевъ.

Варненското висше търговско училище
Образователното дЪло на България отъ доосвобо- вировка въ 1914 год.1) Предстоящата тогава война от
ждението досега върви по пжтя, който еж ни изготви ложи въпроса за да се подигне отново въ 1920 год.2)
ли европейските страни. Сжщитъ типове училища, про Най-сетне следъ известна борба въ сесията на камара
грами и наредби, както въ Германия, Австрия и др., та за 1921 година и при доста голема обструкция на
приспособени къмъ нашата бедна обстановка, която, Министра на търговията, училището се открива въ окобаче, ни е наложила приемственостьта въ разните томврий 1921 г. Отъ споменатите ми реферати се вижда,
училищни степени, а същевременно и смесената сис че мотивите за нуждата отъ училището еж разработе
тема на обучение. ТЬзи две особености не еж резул- ни отъ разни гледища: стопанско, обществено и дър
татъ на нЪкоя наша идеология, понеже това тепърва жавно.
сега се култивира въ зап. Европа и Америка подъ вли
Една малка статистика за ценза на чиновническия
янието на дълбоко социално и психологическо гле персоналъ въ двете официални банки презъ 1914 го
дище.
дина показа, че само нищоженъ процентъ отъ тоя пер
Подъ сжщигв западно-европейски влияния се раз соналъ имаше висше образование отъ търговско сто
ви у насъ и професионално, и специално търговско пански характеръ. Д за ценза на служащите въ другите
образование, като самия повикъ за едното и другото учреждения, като митници, финансови и акцизни управ
излезе отъ нашия животъ. Нуждата за реформиране ления, общини, постоянни комисии и др. не можеше да
на нашето стопанство и преди всичко на обществените става и въпросъ. При подобно положение малкиятъ конинститути, като ржководни фактори въ икономическия тингентъ отъ свършващи висше стопанско образование
животъ на обновляващата се страна, наложи създава ьъ странство се поглъщаше бързо отъ банките, съ на
нето на доста гжета мрежа отъ училища съ професио дежди за много по-големъ успехъ, отколкото имаха дру
нално съдържание. Тежките условия, при които треб гите специалисти въ техните ведомства. Свър^шившите
ваше да се развива нашето стопанство, главно налич двугодишния курсъ на Анверския търговски институтъ
ностьта на рационализирани въ техническо и търгов тогава имаха много по-големи шансове за успехъ въ
ско отношение европейско земледътше и индустрия, рас държавните банки, отколкото юриста, медика, инженера
тящото задокеанско производство на храни и сурови и др. Тоя важенъ фактъ, при наличностьта на стотици
материали, единъ високо нормиранъ всемиренъ пазаръ, служащи, само въ официалните банки, подсигуряваше
очестениге, кризи правеха все повече и повече мжченъ живота На едно висше търговско училище въ страната.
стопанския, обществения и държавния животъ въ наша ft отъ тогава насамъ се разви съ бързи крачки и част
та, обновена само по външенъ обликъ, страна. Нужда ното банково дело и се създадоха повече отъ двесте
та да се вложи по-високо съдържание и по-висока популярни банки, израстна селската кооперация и се
стойность въ държавното управление и въ неговите осъзна идеята за цензуване и компетентность въ редица
институти, да се създаде стабилитетъ въ Т-БХНОТО сжще- държавни предприятия, като железниците, пощите и
ствувание — всичко това подигна значението и цената мините, а напоследъкъ и въ чисто административните
на общото, а напоследъкъ и на професионалното об служби.
разование. Най-сетне и обстоятелството, че днешното
Това разгръщане на нашия стопански животъ въ
време налага стопански и научни познания и стопан течението на едно цело десетилетие следъ европей
ска психика не само на съответните обществени и част ската война откри широки простори за новооткрития
ни институти, но и на много административни служби, институтъ. Една голема часть отъ свършващите се по
които немогатъ вече да почиватъ върху ГОЛИТЕ адми глъщаше отъ бързо развиващото се професионално об
нистративни формалности, и това дига цената на сто разование и главно въ търговските училища, които до
панското образование и принуди нъкои отъ неговите него време страдаха отъ липса на преподавателски пер
научни институти да вплетатъ въ своето старо профе соналъ. Друга часть проникваше въ държавното и частно
сионално съдържание и нужднигв юридическо-админи- банково дело, измествайки по-низко цензовия старъ
стративни дисциплини, които до преди 30 — 40 години персоналъ. Трета послужи за обнова на финансовото
б-fexa привилегия само на ортодоксалния юридически ведомство н т, н. и т. н.
факултетъ. Въ тая модерна и усложнена форма се схва
Изобщо приемътъ на Висшето търговско училище
ща днесъ въ европейските държави системата на сто
презъ първото десетилетие на неговото сжществувание
панското и търговско образование. Въ сжщата форма беше добъръ Затруднението започва отъ 2—3 години
предстои нейното възприемане и въ нашата страна, насамъ въ връзка съ кризата и съ отслабналата тенособено въ програмите и начините на преподаването ценция въ върховете на управлението относно предпо
на средното и на висшето търговско образование.
читане на цензованъ персоналъ, отдето отчасти произ
Когато пишущиятъ тЬзи редове воюваше преди го лиза и недоразумението за излишни интелигентни сили
дини за нуждата отъ висше търговско образование въ въ една току-що родена държава. Това недоразумение
България, той не си представяше, че за некакви си ще падне само следъ извършването на една статистика
десетина години то ще получи такъвъ големъ успехъ за чиновническия персоналъ в»ъ всички наши учрежде
и ще се наложи на нашия животъ и на неговите ин ния — държавни, общински и въ онези предприятия,
ститути. Замислено още въ 1911 година, когато органи
i) Вижъ четения ио тоя поводъ мой рефератъ въ протокозирането на второто търговско училище въ страната литЪ на
В. Т. И. Канара, стр. 224/327 -г- 1914 г.
—варненското, беше привършено, а зданието му б е ш е
г) Протоколи на сжщата камара за 1920 година, стр. 141/155
въ строежъ, Висшето търг. у-ще получава ясна моти- — сжщо мой рефератъ.
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които ангажирватъ обществени средства, каквито еж
кооперативните институти. Тая статистика може отчас
ти да се слее съ предстоящето преброяване на чинов
ническия персоналъ отъ страна на пенсионното управ
ление. Тя ще ни даде не само процента на цензованигЬ
служащи, но и картината на цензованостьта, споредъ
службите, т. е. доколко образователниятъ цензъ е нагоденъ къмъ характера на даденъ сервизъ. Известно е
напр., че земледелската банка, по стари традиции, тър
пени и до сега отъ партизанските влияния, приема на
служба лица съ земледтзлеко образование, гимназисти
и педагогисти, прикривайки това съ нъкакви си елемен
тарни изпити, на които се подлагатъ кандидати съ сред
но и даже висше търговско образование. На тая ано
малия требва да се тури край, като службите въ тия
институти станатъ изключителна привилегия за лица съ
търговско образование. Требва само да се нормира мак
сималния авансъ на срЪднигЬ търговски училища, както
е мисля въ Народната банка.
Сжщото регламентиране требва да стане въ всич
ки ведомства, гдето службите иматъ, макаръ и далечна
връзка, съ стопанските функции на страната и държа
вата. Подобни служби тр-вбва да бждатъ сжщо приви
легия на търговското образование. Язъ не бихъ изклю-

БРОЙ 1.

чилъ отъ тая категория кооперациите и популйрнитЬ
банки, които ангажиратъ хиляденъ персоналъ, боравящъ съ обществени средства. Подобна реформа би
имала по-голъми основания отъ колкото задължаването
на частнитЬ индустриални предприятия да иматъ упра
вители съ висше техническо образование.
По тоя начинъ ще се разкрие едно широко поле
за търговско-стопанското висше образование и въ кжсо
време ще се измъни физиономията и целия вжтрешенъ.
характеръ на визираните институти и учреждения. Кое
пречи за реализирането на тая благодатна за страната
реформа, освенъ разюзданото партизанство, въ коетооще господствуватъ полукултурните елементи и инстинк
ти на нашия животъ? При нашата беднотия отъ мате
риални средства и при още тъй господствуващото не
вежество въ държавните и недържавни учреждения,
при онова безредие, съ което те се славятъ отъ годи
ни, само цензътъ и компетентностьта ще дадатъ евро
пейска и културна форма на държавния ни апаратъ,
потъналъ въ инертность, рутина и лишенъ отъ всякак
ви инициативи въ една епоха на радикаленъ трансформизъмъ и на интензивно нагаждане на държавата къмъмодерните стопански стремежи на държава и общество

ВЕСТИ И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
Висше търговско училище.

мия и Икономическа политика.
Бор. Димовъ, лекторъ по шьмски
Д-ръ
Г.
Свраковъ,
ред.
доцентъ
—
езикъ.
Презъ Настоящата учебна го
Асистенти: К. Хр. Стояновъ
дина въ училището следватъ около Стопанска история, История на
600 студента. Въ началато на 19261 икономическитгь доктрини, Търгов по икономическитгь дисциплини,
1927 год. тгь ся. били само 123, ска политика, Кооперативно дгьло Ив. Пандовъ — по счетоводство,
Дим. Ганевъ — по икономическитгь
значи за 7 години броятъ имъ се и Индустриална политика.
В. Гериловски, ред. доцентъ — дисциплини и В.
Грюндлеръ,
е увеличилъ почти петократно. За
сжщия периодъ отъ 7 години число Обща теория на счетоводството, по нтьмски езикъ.
то на студенткитгь се е увелича Организация на предприятията и
Презъ зимния семестъръ е челъ
вало пакъ ежегодно, но по отноше Българска търговска кореспонденция лекции и проф. О. Андерсонъ {Ста
ние броя на студентитгь тгьхнй- Cm. Чолаковъ, ред. доцентъ — тистика и География). На 1 мартъ,
ятъ процентъ е спадналъ отъ 16 Финансова наука. Учение за балан- обаче, последниятъ се оттегли
на 6.
ситгъ и Социална политика.
отъ длъжностьта си.
Николай Лилиевъ, редовенъ препо- Положени cm основитгъ на спеДокато по-рано броятъ на сту
дентитгь, завършили общообразова даватель— френски езикъ.
циаленъ счетоводенъ семинаръ при
телна гимназия, бгьше преоблада- Бойчо Бойчевъ, редовенъ препода- училището. Въ него работятъ, ръ
ващъ (50°/о), напоследъкъ масата ватель — Индустриално счетовод ководени " отъ сеоитгь преподава
отъ кандидати за студенти еж ство, Банково счетоводство и Тър тели и асистенти, студентитгь
възпитаници на ерпднитгъ търгов говско емптане.
отъ VI-ия семестъръ. Главната за
ски училища, (презъ 1931/32 г. 27°/о, Д. Стояновъ, ред. преподаватель дача на тоя семинаръ е да бжде из
презъ 1932/33 год. — 36°/0, а презъ —английски езикъ и английска тър следвана организацията на счето
текущата година — надъ 55°/0). говска кореспонденция.
водството въ нгькои предприятия
Сргьдно за една учебна година учи
Ц. Калянджиевъ, хоноруванъ "про отъ по-крупенъ маещабъ. Натоварелището издава не повече отъ 100 фесоръ — Стокознание съ химичес нитгь съ изследванията студенти
дапломи.
ка технология,
представятъ обстойни реферати, въ
Се. Грековъ, хоноруванъ доцентъ които се съдържатъ указания за
Преподавателскиятъ персоналъ
при училището презъ текущата го — Учение за баланситп, и Поли констатиранипиь добри и лоши
дина се състои отъ следнитгь лица: тическа аритметика.
страни въ разглежданата счето
Никола Поповъ, частенъ доцентъ водна организация. Рефератитгь се
Иванъ Константиновъ, извънреденъ професоръ и ректоръ — препо- — Гражданско право и Търговско четатъ предъ студентитгь и се
дава френски езикъ съ френска кул право.
подлагатъ на обстойни дебати и
тура и френска търговска кореспон Евт. Воденичаровъ, частенъ до критика. Въ по-нататъшнитп, цели
центъ — Морско право и Между на семинара влиза и разработва
денция.
народно право.
нето на редъ въпроси отъ область.
Д-ръ Я. Арнаудовъ, ред. профе
Я. Сираковъ, частенъ доцентъ по та на счетоводството и учението
соръ — преподава нтьмска езикъ съ Административно
право.
за баланситп, извикани на животъ
нтьмска култура и нгьмска търгов
Иос.
Клая,
лекторъ
по нтьмскп отъ бързо промгьнящата се сто
ска кореспонденция.
езикъ.
панска конюктура на евгьта и
Н. В. Долински, ред. професоръ
Виктория Макова, лекторъ по специално на нашата
страна.
— преподава Политическа Иконо френски езикъ.
Предвижда се и съвмпетно обежж'-
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„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ'

следния съставъ: председатель Cm. Книгописъ. Умоляватъ се редак
Чолаковъ, ред. доцентъ при Висш. циите, на които изпращаме нашия
търг. у-ще, подпредседатель Недю вестнйкъ безплатно, да ни изпраКарабашаковъ, секретарь Пенка х. щатъ въ замена своите издания.
Василева, касиеръ П. Пантелеевъ, Сведения за техъ ще публикуваме
редакторъ на .Академически вести' въ отдела .Книгописъ.'
— Иванъ Пандовъ.
С б о р н и к ъ отъ задачи по счето
Въ близкитгь дни настоятел водство отъ В. Гериловски, ред. доцентъ
ството на дружеството предприе при В. Т. У. и Т. Стояновъ, у-ль при
ма една обширна анкета, която Ср. Т. У-ще. Часть I—решени задачи и
ще обхване следните въпроси: кжде часть II — нерешени задачи. Задачи по
и какъ еж настанени нашите ко търговско, банково и индустриално сче
Дружество на завършилитть леги, какви заплати получаватъ, товодство. Фузии, ликвидации, несъстоя
кои отъ техъ еж безработни или
договори за наемъ — продажба
На 20 априлъ н. г. се състоя из на неподходяща работа и пр. За телност!.,
и
пр.
Цена
140 лв. Колегигв, които си
вънредно общо годишно събрание на цельта се изготвятъ и ще бждатъ доставятъ сборника
чрезъ редакцията на
Д-eomo на завършилите Варненско разпратени на завършилите спе .Академически вести",
ще го получать
то висше търговско училище. Събра циални формуляри. Резултатите само за 100 лева.
нието бгь открито отъ и. д. пред- отъ анкетата ще бждатъ публику
Сборникъ
на 70 нерешени
седатель на д-вото г. Куртевъ, вани въ нашето списание.
задачи
по
счетоводство
— отъ
учитель при Средното търговско
Обсжжда се въпроса за създа
училище. Последниятъ изложи при ване на специално бюро за наста Бойчо Бойчевъ, ред. преподава.
чините, поради които дружество няване на нашите безработни ко тель при Висш. търг. у-ще. За
то не е могло да развие особено леги. Въ това бюро ще бждатъ по дачи по търговско,индустриално
интензивна дейность до сега. Про канени да влезатъ видна стопан и банково счетоводство. Извън
чете се писмо отъ софийската гру ски и политически дейци и наши редни събития въ живота на
предприятията, интересни слу
па на завършилите, които настоя- професори.
чаи и пр. За колегитгь цена 30
ватъ седалището на дружеството
Общото годишно събрание на лв. Доставя се отъ Студент
да бжде преместено въ София.
Следъ подробно обсжждане на въп дружеството ще се състои въ на ското д-во при Висшето търгов
роса, решено бе, че седалището на чалото на летния сезонъ, по всека ско училище — Варна.
дружеството требва да си остане вероятность на 12 юлий—Петровтамъ, кждето. с& намира^и..Висше- день. Настоятелството е взело
Следущиятъ брой
то търговско училище. На софий грижата да издействува всичките
ската секция отъ дружеството, възможни улеснения за делегати
на
обаче, се предоставятъ функциите те отъ провинцията. Точната да
около професионалната защита на та на събранието и дневния му
членовете и настаняването на без редъ ще бждатъ оповестени допъл
нително.
работните колега.
Умоляватъ се колегите — чи
Събранието взе решение да се
засили дейностьта на дружество новници да донасятъ въ редакция
ще излезе на 10 юний
то, като се привлекатъ въ кадри та на .Академически вести' за
те му всичките неорганизирани всичките случаи на несправедливи
М а т е р и а л ъ и обявле
колеги. Реши се сжщо да бжде поуволнявания и премествания.
ния За т о з и б р о й с е
ставено въ най-скоро време нача
Редакцията възнамерява да от
п
р и е м а т ъ най - к ъ с н о
лото на дружественъ печатенъ ор- крие въ вестника специална рубри
ДО 5 ЮНИЙ
ганъ. Накрай се избра настоятел ка, въ която ще отговаря на
ство, което да ржководи дружест различни въпроси изъ областьта на
вото до редовното му общо годишно счетоводната практика, поставяни
събрание. Настоятелството има отъ нашите колеги.
дане на нгькои въпроси отъ страна
на счетоводния и стопанския се
минари при училището. Ржководитель на счетоводния семинаръ презъ
текущата учебна година е ред. до
центъ г. В. Гериловски.
Въ следнитгь броеве на вест
ника ще дадемъ кратки бележки
за научнитгь трудове на нашите
професори, публикувани презъ пос
ледните две години.

Л Е Ш III
ащз „Ноии"—

1ЯЯЯ9В

„ВИКТОРИЯ"!»

ул. „ 6 с е п т е м в р и " , с р е щ у ц ъ р к в а т а „ С в . Никола'"

Произвежда всички видове сладкарски и млЪкарски продукти. Сервира вевка сутринь екстра цариградска
баница, приготвена съ чисто краве масло и разни закуски, м е л а н н - г ь , к а с р е и др. Приематъ се поржчки
за разни торти, пасти, петефури и бисквити. Разполага съ всички видове млЪчни шоколади и шоколадени
бонбони отъ най-реномиранигв фабрики. Презъ ВСБКО време ще намерите е к с т р а л е д е н а б о з а .

К а ф е „ИМПЕРИАЛЪ"

„6 септември" № 26
(БИВШЪ „ Н Е А П О Л Ъ " )

Ново ремонтиранъ, съ съвършено нова мебель, сь вежлива и бърза прислуга, ще ви поднесе вевкога и презъ
всеко време най-разнообразни развлечения — (карти, табли, билярдъ и др.) Всички видове сладка, кафета
и чай; сутринь — екстра баница. Едно посещение ще Ви увъри въ горното и изненада съ своитъ низки цени.

Отъ съдържателя

.АКАДЕМИЧЕСКИ

СТР. 8.
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пл. Мусала

ШШШШ „ П Ч Е Л А " Щ

Дава най-хранителната, лечебна и здрава боза. Видни капацитети по хигиена и медицина доказаха, че
бозата отъ „ П Ч Е Л А * е отлична храна и за кърмачкит-fe, потвърдено и отъ многобройнитъ^ ни клиенти.
Съ специална кола въ бутилки се разнася по домовете презъ ВСБЧО време. Отбийте се, пийте^ и ако сте
доволни, кажете на вашитЬ познати, ако не сте — кажете на менъ. Въ бозаджийница „ П ч е л а " , площадъ
Мусала — телеф. 523 — ще намерите винаги ледена боза.
Съ почитъ Ст. Алексиевъ

& К. ЖЕЧЕВЪ ~ Вадна

„Юнионтекстилъ" А. Д.
фабриченъ складъ на вълнени платове ул. Царь Борисъ 3
Разполага винаги съ богатъ изборъ отъ чисто БЪЛлени платове за мжжки и дамски костюми, пардесюта
и дамски манта. Одеала най-различни.

Пени ЩЩш

жгъла подъ хот. „Новъ Преславъ". Разполага съ най-пмгЬмъ изборъ отъ
филцени: вълнени и сламени, представители на шапкитЪ Поп1Т7Я
Дамски такета, ризи, пижами най-модернидесени марка ruliutfl
„ЕЛИТЪ", Вратовръзки, яки, чорапи, фланели, корсажи, кюлоти, хавлии,
дамски чанти, мушами за маси, куфари, бански принадлежноси и др.

Отъ Юнншшш Д. д.

ХУДОЖНИКЪ

ФОТОГРАФЪ

Торкомъ Бояджиянъ
ул. „Царь Борисъ" № 8 (срещу Матей Недковъ)
Завършилъ и дипломиранъ въ Германия
специалиастъ за портретни снимки

Михаилъ Първановъ
„Базаръ София"
подъ Военния клубъ — Варна

Продава вино най-евтино

Гшпци и тдашъ

Магазинъ Ржкодъчше"
ул. Царь Борисъ № 15

Телефонъ № 309

Специалистъ по бродерия и рисуване.

Г. Балановски — Варна, ул. „6 септември" 5
Винаги разполага съ най-нови и финни парфюмерии
и косметически артикули

Цени най-конкурентни

В А С И Л Ъ ХР. П О П О В Ъ & СИг-ГЬ
С к л а д ъ н а в ъ л н е н и п л а т о в е — В а р н а , ул. „Преславска" № 24, телефонъ JV» 519
Разполага винаги съ подбранъ изборъ отъ платове за дамско и мжжко облекло.
Пъленъ изборъ на всички шивашки материали и военни и полицейски прибори по облеклото

Магазинъ Б . С . А & Е Н Ц А Л Ъ - Варна
ул. „Царь Борисъ», 2 7

Кожухарски

магазинъ

.ЕКСЕРОВЪ"

и разни оптически стъкла. Депозитъ
[hurl"
на прочутигЬ пунктални стъкла за очила „ ц Щ и
Ареометри, барометри и термометри. Депозитъ и доставка по порхчка на
разни чуждестранни вестници, списания и книги.
Музикални инструменти и НОТИ

ул. .Царь Борисъ* № 6. Разполага съ всички видове
финни кожи — лисици европейски и местни

З а хубаво кафе и почивка

Х у д о ж е с т в е н о фото-ателие

Цени износни

ОТБИЙТЕ СЕ ВЪ

К а ф е н е „Мусала"
в ъ центъра на града
(площадъ .Неззвисимость")

ще задоволи най-изтънчения вкусъ съ
художествено изработени портрети
Съ почитъ гАРДЯШЪ БОЯДЖИЯНЪ

Пивница-ресторантъ

„Кристалъ"
ул. „Царь Борисъ" № 24, телеф. № 299

Шшшт лонадъ, ТОЧИ отлежало м о и бива

ул. „6 Септември" 21 — Варна

Електричество, водопроводи,
радио и грамофони

Иай-добре о б з а в е д е н ъ и к о м ф о р т н о мобилиранъ

НАРОДЕНЪВЕГЕТАРИАНСКИ РЕСТОРАНТЪ
ул. „6 септември" № 26 — телефонъ № 471
ВсЪно време радио-концертъ.
Цени досхжпни з а всички

