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Ние и новата власть.
УвЕрени сме, че изразяваме единодушното чувство на радость и симпатия на колегитб ни къмъ новото правителство на България, когато се
спираме на тази тема. Това наше откровено отношение къмъ новата власть се предопредЪля както отъ особения й характеръ, тъй и отъ наследения
чрезъ нашата A l m a m a t e r навикъ за добросъвестно и взискателно отнасяне къмъ общественитт, жвла.
Манифестъгь на новата власть я характеризира като авторитетна, компетентна, справедлива и експедитивна организация.
Социалните и въ частность стопанските отношения на днешното време еж така разранени, че задачите на Държавата ставатъ отъ день на
день по-сложни и огь день на день но-неотложни. Смекчаване на социалнитЕ злини, намаляване на стопанските пропасти между лицата и, наб-после,
активно съдействие за провеждане на една социална и стопанска справедливость — ето задачите на една авторитетна, компетентна, справедлива и волева
държавна власть.
Авторитетътъ на държавната власть бЕше подронен ь, затова много хора бЕха свикнали да хазяйничатъ съ обществените сраства. Държа
вата бЕше сведена до единъ обикновенъ обектъ за извличане на изгоди, затова почти никжде не можеше да наложи дори най-малка справедливость въ
отношенията между хората.
Компетентностьта въ службата бЕше отстжпила МЕСТОТО си на невежеството и нахалството, затова общественитЕ ни работи не вървеха
добре, Това ние най-ясно виждахме, защото знаехме какъ най-целесъобразно трЕбваше да се организира националната ни продуктивна сила. Всички
клонки на националното ни стопанство бЕха извадени отъ нормалните си релси. Земледелие, занаяги, индустрия, търговия, кредитъ и държавни финанси
.— всичко се развиваше изолирано едно отъ друго, чуждо едно на друго и дори враждебно едно на друго. Държавната власть или не разбираше ТЕЗИ
нБща, или бЕше ги оставила сами на себе си.
Всички държавни учреждения бЕха задръстени отъ партизански ходатайства; работата на ЧИНОВНИЦИТЕ бЕше спжвана отъ ПОСТОЯННИТЕ посе
щения на партизани, а службата имъ бЕше боязлива и често пжти компрометирана, защото не бЕха сигурни за мЕстага си.
Ние наблюдавахме тази безпжтица съ особено силна болка нд-душата, затова не можемъ да не изразимъ радостьта си, когато виждаме, че
новата власть се стреми да отстрани тъкмо ТЕЗИ недъзи. Сега за сега отстранението на гвзи недъзи е единъ общественъ подвигъ. Въ името на благопо
лучното и стегнато организиране на моралните и материални сили на нацията ни, Дружеството на завършилитЕ Висшето търговско училище въ Варна се
нарежда между най-ревностните сътрудници на новата власть, като се ржководи отъ високото съзнание, че времената изискватъ предано, компетентно,
неуморно и справедливо служене на народъ и държава.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

flpoMfe на та

ВидЪлъ се свободенъ следъ 500 годишно полити панство и отне живота на 150,000 нейни синове, се из
ческо и духовно робство, българскиятъ народъ напрегна прави предъ остри външни и вжтрешни затруднения.
всичките си сили, за да устрои колкото може по ус
ТЙ беше обхваната отъ тежка морална и матери
пешно своята нова държава. Използуванъ б е опитътъ ална криза. Последната се изразяваше въ изтощените
на по-стари народи, съ здрави държавни традиции и "производствени сили на нацията, въ пасивнит-fe платеж
вековни,политически институти. НЬкои нъща бЪха на ни баланси, въ неуравновесените държавни бюджети,
право копирани отъ чужбина, други б-fexa приспособени въ тежките задължения къмъ чужбина, въ крайното
къмъ местните условия. Въ резултатъ, за*по-малко отъ обедняване на народа, въ увеличаващата се безработи
три десетилетия, върху развалините на една забравена ца и въ липсата на сигурность за утрешния день. При
провинция отъ голямата турска империя б-fe изградена чините за материалната криза, отъ своя страна, приба
една модерна държава, която даже се бореше за първен вени къмъ покрусата отъ несбжднатигЬ национални
ство на Балкана.
идеали, отъ друга, създадоха и предпоставките на една
Въ областьта на материалната, па и на духовната тежка морална криза.
култура България постигна значителни успехи. Въ по
България стана арена на борби между крайности
литическо отношение, обаче, българскиятъ-народъ ос те, които разделиха общественото мнение на резко
тана неузрЪлъ. ГОЛ-БМИТЬ- свободи, които му 6txa пре враждуващи лагери. Политическите партии играеха сво
доставени отъ конституцията, копирана отъ Белгия, го ето юдино хоро върху болната й снага, подготвяйки
развратиха и го направиха плячка въ ржцетЬ на алчните стръвно нейната гибель. Неколкото искрени опити да
за власть партийни водачи. Материалното благополу се тласне развитието' на страната въ по-успешни пжтичие, обаче, съ което се характеризираше онази епоха, ща беха задушавани безмилостно отъ партизанството.
даваше възможность на младата държава да се разви
При тая обстановка настжпи утрото на 19 май.
ва-безъ сътресения.
Българската армия се отклони временно отъ своя пжть
Така се стигна до войнитъ. България взе активно и, опрена върху големия авторитетъ, съ който се пол
участие въ гЬхъ, въ желанието си да осаободи и обе зува всредъ народа, установи една нова власть въ стра
дини въ една мощна държава всичкит-fe българи, жи ната, нова не само на личности, но и по идеи. Най-крупното
веещи на Балканския полуостровъ. Устремътъ на -въо- дело на новата власть е унищожаването на политичес
ржжения български народъ б е великъ и победоносенъ, ките партии и суспендиренето на парламента. Тия две
но поради причини, за които той не е виновенъ, резул реформи дадоха възможность на правителството да
татите беха печални.
пристжпи спокойно къмъ осъществяването на своята
България, следъ страшните лишения, които понесе програма.
презъ световната война, която разруши народното й сто
(следва на стр. 7)
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УСТАВЪ
на Дружеството «£ завършилите Висшето търговско училище въ Варна
Чл. 1. Оснввава се за срокъ отъ 99 години Дру
жество на завършилигв Висшето търговско училище въ
гр. Варна, съ седалище въ гр. Варна. Клонове на дру
жеството могагь да се организиратъ въ ВСБКИ градъ,
кждето живт5ятъ повече отъ 15 възпитаници на Висшето
търговско училище.
З а б е л е ж к а . Клоновете ще бждатъ уреждани
споредъ предписанията на настоящия уставъ. Въ насе
лени пунктове, кждето н-вма 15 възпитаници, друже
ството назначава свой кореспондентъ, пакъ отъ средата
на завършилигв.
Чл. 2. Целите на дружеството сжГ
а) да служи за духовна връзка между Висшето
търговско училище и възпитаниците му;
б) да съдействува за организиране на обучението
въ училището споредъ моралните и професионалните
нужди на възпитаницитв;
в) да пропагандира и защищава моралния престижъ на членовете си;
г) да представлява и защищава професионалните
интереси на членовете си;
д) да насърдчава и подпомага по-нататъшната на
учна подготовка на членовете си.
З а б е л е ж к а . Изключени еж вевкакви партийни
и религиозни цели.
Чл. 3. За постигане на своите цели дружеството:
а) издава свой печатенъ органъ, въ който се застжпватъ и популяризиратъ научни, стопански и профе
сионални въпроси, споредъ интереса на членовегв и ду
ховния обликъ на дружеството;
б) урежда сказки, беседи и пр. върху научни, сто
пански и професионални въпроси;
в) търси работа на членовете си;
г) подпомага материа"но нуждаещите се членове;
д) посредничи между възпитаницитв и Висшето
търговско училище по ВСИЧКИТЕ въпроси, повдигани отъ
ПЪрВИГБ.

Чп. 4. Дружественитъ клонове могатъ да действуватъ самостоятелно по отношение точки б, в, г, обаче
настоятелството на Софийския клонъ, ако се образува
такъвъ, действува по точке „в като официаленъ пълномощникъ на дружеството.
Чл. 5. Членовете на дружеството биватъ редовни
и почетни. Редовенъ е по право ВСБКИ дипломиранъ възпитаникъ на Висшето търговско училище, стига да пла
ща месеченъ членски вносъ отъ 5 лева, въ който е
включенъ и абонамента на дружествения органъ. По
четните членове се избирать отъ общото годишно съб
рание, по представление отъ настоятелството, за морал
ни или материални заслуги, оказани на дружествотоЗ а б е л е ж к а . Клоновете могатъ да събиратъ за
себе си допълнителенъ членски вносъ до 5 лева на
месецъ.
Чл. 6. Неприетите или изключени за противодружествена дейность членове могатъ да се отнесатъ до об
щото събрание за ревизия на съответното настоятелст
вено решение.
Чл. 7. Вс±ки членъ има право да избира и да бжде избираемъ.

Чл. 8. Дружеството се управлява отъ настоятелство,
контролна комисия и общи събрания. Настоятелството
представлява дружество предъ всички власти.
Чл. 9. Настоятелството се състои отъ 5 души: пред-.
седатель, подпредседатель, секретаръ, касиеръ и редакторъ.
Чл. 10. За вевко заседание на настоятелството се
води протоколъ, подпи«ванъ отъ всички приежтетвуващи,
които требва да бждатъ поне съ единъ повече отъ по
ловината.
Чл. 11. Решенията се взематъ съ относително бол.
шинство; при равенство на гласовете решава гласът».
на председателяЧл. 12. Касиерътъ може да държи на ржка наймного 500 лева, горницата отъ дружествените суми се
внася въ банка, определена отъ настоятелството.
Чл. 13. Контролната комисия се състои отъ 3 души:
председатель, подпредседатель и секретарь. Тя извърш
ва всекакъвъ родъ ревизии поне единъ пжть въ шесть
месеца и въ приежтетвието поне на двамата си членове.
З а б е л е ж к а . Ревизионниятъ протоколъ на кон
тролната комисия се съобщава на настоятелството за
по-нататъшни разпоредби.
Чл. 14. Клоновете избиратъ настоятелство отъ 3 до
5 члена и контролна комисия отъ 3 члена.
Чл. 15. Редовното годишно събрание на друже
ството се свиква презъ месецъ юлий всека година Из
вънредни събрания могатъ да бждатъ свиквани презъ
всеко време отъ настоятелството, било по негово жела
ние/ било по желание на една трета отъ членовете.
Чг.. 16. Общото събрание се занимава съ:
а) одобрение отчета на настоятелството и доклада
на контролната комисия;
б) избиране на настоятелство и контролна комисия;
в) изработване планъ за дейность;
г) разглеждане заявления на изключени и неприети
членове;
а) провъзгласяване на почетна членове;
е) промена на устава при съгласие на две трети
отъ приежтетвуващите членове на дружеството.
Чл. 17. Общите събрания се считатъ за законни,
колкото и членове да приежтетвуватъ, но следъ като
всички еж били предварително и писмено поканени 15
дни преди свикването му. Поканата съ дневния ^едъ се
публикува и въ пресата.
Чл. 18. Печатътъ на дружеството е кржгьлъсъ околенъ надписъ: Дружество
на завършилитгь
Висше
то търговско училище,
въ средата гр. „Варна"
и
емблемата на търговията.
Ч». 19. Въ случай на прекратяване на дружеството
имотите му се предаватъ на управата на училището до
възстановяването му;
Чл. 20. За всички случаи, непредвидени въ настоя
щия уставъ, важатъ постановленията на Закона за юри
дическите лица.
Чл. 21. Настоящиятъ уставъ е приетъ отъ учреди
телното общо събрание на дружеството и влиза въ сила
веднага следъ като бжде одобренъ отъ респективните
власти.

Вестник-ът-ь ни е разрешенъ отъ Шуменския областенъ директоръ съ писмо № 5604 отъ 14 юлий т. г.
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Изложение до Министерския съветъ
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Господа министри,
Възпитанието и научната подготовка на завърши при всички министерства. Справедливото облагане пред
лит-fe Висшето търговско училище въ Варна ни кара да полага правилно анализиране на балансите на данъко
посрещаме съ особени симпатии желанието и усилията платците, и правилно определяне на стопанския имъ
на Почитаемото правителство да прокара едно широко капацитетъ, когато нематъ баланси, или когато послед
и решително реформиране на нашия публично-правенъ ните еж недостовърни за данъчната власть. Особено
порядъкъ, защото досегашниятъ му разтегнатъ, разпо- подходящи еж възпитаницигв на Висшето търговско учи
кжсанъ, бавенъ и въ много случаи сепаритиСгиченъ бю- лище и за общинските служби, коию тепърва ще разрократизъмъ спъваше благополучното развитие на об върнатъ стопанското си и социално проявление. Предщество и стопанство. Обществените служби тръбваше вижданиятъ цензъ сръдно търговско образование за об
да бждатъ подтикъ за стопанския ни прогресъ, а не щински секретарь е поради това, недостатъченъ, защото:
спирачка. Шаблонътъ на механизираните чиновници — а) сръдното търговско обр зование е предимно техни
практици, и особено невежеството на чиновницигв-пар- ческо, безъ да дава необходимия творчески замахъ за
тизани, отдалечаваха държавната роля отъ обществе стопанска и счетоводна реорганизация на общините;
ните нужди и дори я осакатиха. Само широкиятъ тео б) завършилите сръдното търговско училище еж още
ретически мирогледъ на чиновника би му позволилъ да деца, които неизбъжно ще се шаблонизиратъ и в) не
приспособява службата си къмъ нуждите на мъстото и еж достатъчно силенъ културенъ факторт», отъ който
времето, да я хармонизира съ общитЬ цели на държава особено селата иматъ голъма нужда. Наистина, пред
и нация и да предлага нейното целесъобразно устрой виждате се кметове юристи, но това е далечъ недоста
ство. Не отричаме, че и хора безъ школско образова тъчно, защото техните частностопански и особено сче
ние могатъ да бждатъ отлични организатори, но требва товодни познания еж сравнително по-оскждни.
да се признае, че това еж само щастливо надарени еди
Ржководимо отъ тия съображения, Дружеството на
ници. Общо погледнато, училището създава съответната
завършилите поменатото училище се осмълява да Ви
подготовка.
моли, Господа Министри, да имате предвидъ толкова
Сполучливото съчетание на програмните ни пред ценната за новите насоки на обществено-стопанския ни
мети, които сме изучавали въ Висшето търговско учи животъ теоретическа и практическа стопанска, финансова,
лище — стопански, финансови, счетоводни, правни и счетоводна и юридическа подготовката на колегите ни
др., както и многобройните придружаващи ги семинари, при окончателното изработване на чиновническите
прави възпитаницигв на това училище най-подходящи щатове.
10 юний 1943 год.
Съ отлично почитание:
чиновници за данъчни-и-митнически служби, за стопан
ските, счетоводните и отчетническите длъжности въ
Председатель: Cm. Чолаковъ
държавните и обществени предприятия и учреждения
Секретарь: П. х. Василева

В Т О Р И Я Т Ъ РЕДОВЕНЪ К О Н Г Р Е С Ъ
на Д-вото на завършилить Варненското висше т ъ р г о в с к о училище
ще се състои въ гр. Варна на 26 августъ т. г. при следния
Д Н Е В Е Н Ъ
Р Е Д Ъ :
1. Откриване и приветствия.
2. Рефератъ. Значението на браншовия балансъ за анализиране балансите на отделните
стопанства.
3. Рефератъ: Професионалните интереси на завършилите Висшето търговско училище и
защитата имъ.
4. Дебати по рефератите.
5. По въпроса за седалището на дружеството.
6. Изборъ на управителенъ и контроленъ съвети.
7. Насока на бждащата дружествена дейность.
Отриването на конгреса ще стане въ 9 часа сутриньта въ заседателната зала на Вар
ненската търговско-индустриална камара.
На следния день ще бжде устроенъ излетъ до нЪкои отъ по-далечните околности на Варна
Право на участие въ конгреса иматъ всичките дипломирани възпитаници на училището
които платятъ до 25 августъ включително членския си вносъ,

Отъ настоятелството
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иЗ

ОКОЛО ЕДИНЪ СПОРЪ
»

За седалището на нашето дружество
ИЗЛОЖЕНИЕ
до завъ ршилитЪ Варненското висше търговско училище
Драги колеги,
Когато ръководството на Двото на завършилите Висшето търг. у-ще въ гр. Варна прави най-голвми
усилия да стабилизира Дружеството и да защити най-добре интересите на членовете си, некои колеги отъ
София внасятъ смущение въ онзи духъ, който би тръбвало да ни обедини около това дружество особено сега.
Направихме всички усилия този споръ да се изживве между насъ. безъ да става достояние на
обществото. Впрочемъ, едва ли би могло да се говори за споръ, понеже ний не оспорвахме становището имъ,
докато вярвахме, че то е добросъввстно. Още на 26 априлъ 1934 год. ний признахме, че професионалните
ни интереси биха могли да бждатъ защитени най-добре отъ София, затова новиятъ уставъ гарантира на Со
фийския клонъ тази възможность. За да сме на ясно, отпечатваме както устава, тъй и писмото ни отъ 26. IV.
1934 год. Надввахме се, че при ГБЗИ неограничени права на Софийския клонъ, той ще заработи енергично за
защита професионалните ни интереси, затова и му възложихме тази грижа, дори още преди да бждатъ кон
ституирани като клонъ. Изработихме изложение до отдълнитв министри и го изпратихме на тъхъ, тв да го
представятъ, като имь дадохме право да постжпятъ както намърятъ за добре. За да сме на ясно, отпечатваме
и това изложение съ писмото ни до тъхъ. (Вижъ приложенията)
Може ли нвкой да ни упрвкне въ недобро желание да създадемъ условия за работа? Софийскитв
колеги, обаче, ето вече четвърти месецъ, не намериха време да се занимаятъ съ друго, освенъ да искатъ да
станатъ централа. Струва ни се, че би трвбвало да се опитатъ да работятъ при постановленията на новия
уставъ, да съобщатъ кжде не успвха именно поради това, че не еж централно настоятелство, тогава и ний,
и всички колеги, сме хора: въ единъ предстоящъ конгресъ щъхме да уредимъ този въпросъ. Обаче, софийските
колеги бързатъ да алармиратъ обществото, като се опитватъ да създаватъ настроение задъ гърба на настоя
телството ни: получихме отъ тъхъ писмо, че образуватъ клонъ на дружеството ни, безъ обаче и до сега да
еж се отчели, безъ да еж казали какви постжпки еж правили за защита интересите ни, какви пръчки еж
сръщнали и пр., а бързатъ да правятъ .изложение", за което научихме отъ колеги — на насъ то не бвше
изпратено.
Предъ насъ е това изложение, изпратено до колегитв, заедно съ писмо, съ което се иска сжщите
да подпишатъ писмена декларация, че еж съгласни централата на д-вото да се премвсти отъ Варна въ София.
Ввроятно софийскитв колеги еж смътали, че читателите, безъ да знаятъ МОТИВИТЕ на Централната Управа противъ това искане на Софийското д-во, ще подпишатъ декларациит-fe възъ основа на които, ако еж болшин
ство, да обявятъ София за седалище на Централата.

Драги колеги,
Трвбва да признаемъ, че Софийското Д-во много умвло и примамливо поставя тезата си формално,
То сочи на една печална истина, че Д-вото въ Варна, основано преди 5 години, не е намврило сили въ себе
си да обедини поне духовно завършилите у-щето ни, и само е вегетирало.
Второ — сочатъ се голъмитъ предимства на София като централа, бидейки центъръ на цвлия ни духовенъ, политически и културень живогь. отъ кждето най-добре ще се защитятъ интереситв ни, ако организа
цията ни се устрои на професионални начала.
Тъзи два главни довода въ полза на Софийски клонъ, обаче, еж съвсемъ несъстоятелни.
Сочатъ се миналитв неджзи на Д-вото, безъ да се съобщава на колегията, че първоначалния уставъ
е замвненъ съ другъ, който открива възможноститв за единъ по-интензивенъ и ползотворекъ организационенъ живогь на Д-вото. Освенъ това, трвбваше да приеждятъ, сегашното ни настоятелство работи ли, или и
го едва вегетира. Тогава щъхме да бждемъ на чисто.
Колкото до вториятъ имь и главенъ мотивъ за преустройството на организацията отъ културна въ
професионална, човъкъ чете изложението и недоумъва, какъ може да се заема такова становище. Има ли
нужда да посочваме що е професия? Лми то е ясно, че образованието на личностьта съвсемъ не е елементъ,
опредълящъ професионалната принадлежность на сжщата. Тръбва ли да сочимъ на това, че завършилите
училището могатъ да бждатъ учители, счетоводители и пр. и чрезъ това да принадлежатъ къмъ професионалните
организации на учителите, счетоводителите и т. н. Това еж професионални организации.

Д р а г и колеги,
Насъ друго ни свързза въ една общность, съ еднакви интереси. Това е наши,:тъ просветенъ и културенъ напредъкъ, началото на които е положила нашата Ялма Магеръ, и развитието на чоито е главната за
дача на нашата организация.
Действително, извънъ рамкигЬ на нашата пряма задача — културно просветното развитие на чле
новетъ ни — ние сме заставени въ два случая да излъземъ и да проявимъ и развиемъ дейность, тъкмо каквато
колегитв отъ Софийското н-во погртзшно квалифициратъ за професионална. Първо, Дружеството да се грижи
за настаняване на работа членовете си и, второ, да се грижи за подобрение служебното и материалното имъ
положение. Това, обаче, съьсемъ не е достатъченъ мотивъ да се иска преустройството на Д-вото въ профе-
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сионална организация, което, впрочемъ, е невъзможно, безъ да станемъ смъшни предъ хората. Ние сме и си ос
таваме предимно културно-просвътна организация и тъкмо тоя характеръ опредъля и местото на Централната
й управа — Варна, кждето е институтътъ, който ни е сьздалъ и който хвърля свътлина върху всички въпроси,
интересуващи неговитъ възпитаници.
Растейки просветно и културно, ние ще се наложимъ на обществото и ржководнитъ фактори въ на
шия общественъ и стопански животъ и едва тогава ще можемъ достойно да защитимъ и СВОИГБ служебни ин
тереси. Пресилена е въ изложението и констатацията, че ние сме застрашени отъ възпитаниците на Свободния
университетъ. Дко въ Софийското данъчно управление ГБ СЖ повече, въ всички други учреждения и главно
въ търговските училища и гимназии ние сме далечъ повече отъ ГБХЪ.
Надъваме се, че престижъть на организацията ни ще улесни пласирането на колегите ни и въ други
ведомства. Въ ВСЕКИ случай, тръбва да кажемъ, че възпитаниците на Свободния университетъ не сж защитени
толкова отъ дружеството си, колкото отъ други фактори.

Драги колеги,
Ние не отричаме, че София е центъра на духовния и стопанския ни животъ, че тамъ сж
управляващите фактори, предъ които требва да се застжпятъ нашите служебни интереси Имайки това предвидъ, управата на Д-вото въ Варна, при измъняването устава на организацията, създаде уставно положе
ние, съгласно което настоятелството на Софийското Д-во ще представлява предъ тия фактори организацията
и ще предявява и защитава нейните искания.
Съ това ние смътаме, че се даде най-сполучливото разрешение на въпроса, изхождайки отъ харак
тера на нашата организация и интересите на членовете й.
Нвма да се спираме на тоя пунктъ отъ изложението на софийските колеги, въ който намекватъ, че
ако тъхното становище не бжде възприето, тв ще потърсятъ други организации, чрезъ' които да защитятъ ин
тересите си, защото не искаме да ги излагаме. Отъ сжщото естество сж и ТБХНИТБ намерения да привлъкатъ
въ Д-вото и свършилите търговски училища въ странство.
Затова отправяме апелъ къмъ нашите колеги, па и къмъ тия отъ София, които искатъ преустрой
ството и местенето на централата, ако имъ сж скжпи иитересигв на колегията, да приобщатъ усилията си
къмъ тия на Управата, която прави всичко възможно да заздрави организацията и да защити интересите на свър
шилитъ Академията. Въ конгреса ще бждатъ обсждени всички срещнати спънки и забелязани дефекти и ще
бждатъ поправени. Сега да работимъ и то безъ много шумъ и безъ парадъ.
Варна, августъ 1934 г.

Настоятелство на Д-вото на завършилите Варн. висше търг. училище:
Председатель Cm. Чолаковъ, подпрецседатель Н. Карабашаковъ, секретарь /7. х. Василева, касиеръ /7. Пангпелеевъ, редакторъ Ив. Пандовъ

Приложение № 1.
ДРУЖЕСТВО
, "а

шшпш mm щ. у-ще
26 а

1934 г
варна

Господа
.
Ст Урумовъ „ л Янъковъ _ мандатьора на
софийскитгь колеги-възпитаници
търговско
училище

на

Висшето

София
Колеги,
Съ особена симпатия отговаряме на писмото ви отъ 30 мартъ т. г. Новото на
стоятелство на дружеството, избрано на 20 т. г., получи пълномощие да влезе въ връзка
съ Васъ и да уреди повдигнатитгъ отъ Васъ въпроси по начинъ, който е най-близъкъ до
интересите на всички ни.
Настоятелството признава, че възпитаниците
на В. Т. У. търпятъ
конкурен
цията на завършилите Свободния университетъ, а сжщо и на завършилитгь други сродни
висши учебни заведения; че при днешнитгь морални порядки на нашата
общественость,
професионалните
и духовни интереси на нашите колеги тргьбва да бждатъ защитени
поне противъ нелоялната конкуренщия и че тази защита следва да се ржководи отъ
София, защото тамъ ще бжде най бърза, най-своевременна и най-ефикасна.
Същевременно, настоятелството смета, че седалището на дружеството требва
да остане въ Варна, защото иначе губи значението си като звено между възпитаници и
училище. Уважението къмъ последното и спазването на съоветнитгь традиции предполагатъ запазването на седалището тукъ. Иначе ще създадемъ впечатление, че сме една
тесногржда професионална организация. Моралнинтъ престижъ на дружеството налага
да отстранимъ едно такова
впечатление.
Пакъ възъ основа на току. що изказаните съображения, не требва да предприе
маме или дори да допущаме постжпки, които биха били отъ естество да създадатъ по
дозрения въ необмисленъ и дребнавъ сепаратизъмъ.
При наличностьта на изтъкнатите съображения, настоятелството Ви предлага
да образувате Софийска секция, на която възлагаме защитата на
професионалните
интереси на колегите. Въ това отношение ще действувате, като че сте седалищно настоя-
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телство. Изобщо ний сме готови на всгькакви комбинации, стига да еж съвместими съ
духа на дружеството ни и да импулсиратъ едно откровено желание за добра работа.
Ако е необходимо, ще бядатъ направени съответни изменения на устава.
Подробностите
по ттьзи комбинации требва да се уговорятъ при една лична ергьща.
Искаме да Ви съобщимъ още, че настоятелството ще почне издаването на единъ ме.
сеченъ органъ. Вгьрваме, че ще изпращате статии и интересни сведения изъ професионал
ния животъ на нашитть колеги. Съ това целимъ да популяризираме авторитета на учи.
лището и съответната подготовка на възпитаните му. Така ще изравнимъ
професио.
калния пять на нашитгь колеги. Органътъ ще бяде разпращанъ до всички клонове на
държавни и частни банки, обществени и частни предприятия и до много учреждения.
Настоятелството проучва възможностьта за свикването на единъ конгресъ въ
Варна презъ летото. Тамъ ще бядатъ сложени на разглеждане всички въпроси атноси.
телно организацията па дружеството.
Председатель: С т . Ч о л а к о в ъ
Секоетарь: П. х . В а с и л е в а
Приложение № 2.
ДРУЖЕСТВО
нв

До

з а в р и м ! Висшето търг. у-ще

Стефанъ

№7
12 юний 1934 год.
Варна

Урумовъ

Господа
и Димитъръ

Янъковъ

София
Драги

колеги,

Настоятелството на дружеството ни Ви моли да поднесете на
съответните
министри настоящето изложение. Споразумейте се съ г. Арнаудовъ, заедно ли да отидете
или не —• той е мандатьоръ на Академическия съветъ.
Предайте устно всичко каквото сметнете за необходимо.
Пишете ни веднага впечатленията си. Сящо ни отговорете за мнението си по
проектоустава, за да не губимъ време.
Съ поздравъ:
Председатель: С т . Ч о л а к о в ъ
Секретарь: П. х . В а с и л е в а
Приложение № 3.

а ш и на Д-вото на штш\ Нето тщим т—кдоиъ Щ
Д р а г и колеги,

Презъ лътото 1929 година въ гр. Варна се положиха ОСНОВИТЕ на д вото на завършилигв В. Т. У-ще
при Т. И. Камара гр. Варна.
Въ учредителното събрание всички посочиха за седалище на д-вото гр. Варна защото:
1. Въ своето съзнание и уставно ГБ очертаха целитЬ на организацията ни предимно отъ културенъ характеръ, за чийто изграждане се налагаше една непосредствена връзка съ студентското д-во и живота на училището;
2. Числото на завършилигв В. Т. У-ще бъше сравнително малко за подържане организационенъ животъ
въ по-широкъ маещабъ на базата на професионалните интереси.
За голъмо съжаление, обаче, управата на д-вото не нам-ври въ себе си достатъчно сили да обедини,
поне духовно, завършилигв училището. Болшинството отъ насъ не знаеше до скоро за сжществува нето му.
Ето вече 5 години д-вото само вегетира.
Д р а г и колеги,

Нашата организация требва да се преустрои. Отъ предимно културна, ние тръбва да я направимъ пре
димно професионална. Духовната връзка съ Алма Матеръ въ насъ сжществува още отъ студентския периодъ.
Тя е неразривна.
НОВИТБ ни, материалните ни, интереси изискватъ предимно професионална ориентация, защото въ сжщото
време възпитаниците на сродни и далечни намъ училища отдавна еж сторили това, достойно отстоявайки своите
интереси. Нещо повече, ние търпимъ (на сродните) по собствена вина твхната Сь нищо неоправдана конкуренция.
Д р а г и колеги,

Положението на варненския академикъ продължава да бжде застрашено. Съ малки изключения той
печти е неизвестенъ на ржководителите на нашия стопански и политически животъ, а още по-малко на част
ната стопанска инициатива.
Картината става още по-мрачна, когато ние въ благоприятния случай сме оеднаквявани съ свършилитп
Свободния унтерситетъ, но и благодарение организацията на последнитгь сме азмгьстени отъ тгьхъ отъ
много ряководни служба.
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Единъ прим-Ьръ: въ софийските окржжно и градско данъчни управления имаме само единъ нашъ ко
лега и то следъ 7 годишна служба въ провинцията. Почти всички негови колеги еж свършили Своб.университетъ.
Драги колеги,
Презъ м. май 1930 г. се подде инициатива въ гр. София за организационенъ животъ. Организация, обаче,
не се създаде, защото варненци, научили за нея отъ пресата, предупреждаватъ, че такава сжществува. Инициати
вата угасва, а дейность отъ Варна не се проявява. Втората инициатива се поддема презъ м. мартъ 1934 год.
Сезирани, колегите отъ Варна свикватъ извънредно общо събрание и избиратъ новъ управигеленъ съветъ.
Отъ разменените кореспонденция и частни разговори съ новата управа се установи следното: Колегите
отъ Варна, заели позиция задъ юридическата формула на действуващия уставъ, ни предпагатъ проекто-уставъ,
който да се разгледа въ единъ конгресъ въ Варна къмъ 30 VII т. г., въ който се подчертава че:
а) Д-вото ни да бжде съ поедимно културенъ характеръ;
б) Ржководството на д вото да остане и за въ бждеще въ гр. Варна.

Д р а г и колеги,
Ние, живущите въ София възпитаници на В. Т. У-ще — Варна, въ организационното си събрание на
21 VI 1932 г. се конституирахме като клонъ отъ централата въ Варна съ пълното съзнание, че този редъ на
нещата въ организацията ни ще се измени изключително въ общия ни интересъ.
Въ духа на изложеното ние смитаме, че нашата организация тргъбва да бжде предимно професионална.
Изхождайки отъ това разбиране, ние предлагаме централата на тази организация да бжде самс въ
София, защото:
1. София като столица е ценгъръ на политическия и стопански животъ на страната, откждето се отправляватъ всички обществени служби. Тукъ еж всички министерства — висшите правителствени органи.
2. Въ София иматъ седалището си не само всички професионални организации, но и културните такива.
3. Въ София иМатъ централите си и всички по-големи частни стопански предприятия.
4. Числото на завършилите В. Т. У. се е значително увеличило.
5. 19 май въ нашия политически животъ открива нова ера на компетенция на базата на професионал
ните организации.
5. Тенденцията е новия общественъ правопорядъкъ да се твори по съкратена процедура и да се опира
на професионалните организации, кждето нашите интереси повелително ни диктуватъ да бждемъ.
Нашето дълбоко убеждение е, че ако централата на д-вото ни остане и за въ бждеще въ Варна, въпреки
максималната дейность на управата, никога не ще имаме желаните резултати. Подобно състояние ще ни при
нуди да подиримъ други организации, кждето професионалните ни интереси ни задължаватъ.
Драги колеги,
Ние Ви молимъ, въ името на добре разбранитв ни професионални интереси, да се занимаете съ нашето
предложение и въ приложена декларация да го потвърдите, която ни повърнете по възможность преди 28 т. м.
Ст. София, юлий 1934 год.
Подписали изложението — Настоятелството на Софийския клонъ.

П р о м я н а т а
(Продължение
Три месеца еж периодъ твърде кратъкъ въ живота
на едно правителство. Този кратъкъ периодъ, обаче, се
оказа напълно достатъченъ, за да охарактеризира новата българска власть като силна, волева и компетентна,
Съ пълно съзнание за отговорностите, които поема
предъ историята, тя пристжпи къмъ разведряване на политическата и стопанска атмосфера чрезъ установяване
на нови порядки въ страната, съобразни съ нуждите на
новото време, и чрезъ провеждане на редъ инициативи,
необходими за осигуряване поминъка на населението и
неговия стопански и културенъ подемъ.
Излишно е да изброяваме на това место крупните
дела на правителството, извършени до днесъ. Те се знаятъ
отъ всекиго. Те еж само алфата отъ големата азбука
на обновлението, което требва да донесе на България
по-светли дни.
Въ своята трудна задача, обаче, правителството се
нуждае преди всичко отъ просветената подкрепа на българската интелигенция. Годна ли е последната да я даде?
„Въ една страна като България, пише проф. Мишайковъ, въ която културното и стопанското развитие
на нацията не еж създали още условия за достатъчно
развитие на една свободна интелигенция, ролята и значението на държавното чиновничество като интелектуаленъ водачъ на народа е много по голема, отколкото
всекжде другаде. Отъ задачите, които държавното чиновничество ще требва да разреши, особено важни еж
ония, които засягатъ отношенията на народа къмъ държавата и държавната идея. Дъг;жавниятъ чиновникъ,
нато просветенъ органъ на държавата, требва да бжде

отъ стр. I)
звеното между държавата и народа, той е, кой го на ВСБка стжпка требва да показва очевидностьта и веобходимостьта отъ държавата, съ всичките ония задължения
отъ материално и морално естество, които тя възлага
на гражданите".
Яко въ миналото българскиятъ чиновникъ не беше
въ състояние да изиграе особена роля въ нашия общественъ животъ, затова сжществуваха неколко причини:
първата отъ гюсь беше нестабилностьга въ службата на
чиновника и неговиятъ непрекженатъ страхъ, че ще бжде уволненъ и заместенъ; втората - лошото възнаграждение, което едва достигаше за задоволяване най*насжщните нужди на семейството му, и третата — недостатъчната образователна подготовка на една грамадна
часть отъ чиновничеството, която бвше вербувана въ
партийните клубове и не разчиташе освенъ на партийния си цензъ.
Новото правителство дава достатъчно доказателства, че иска да уреди задоволително сложния чиновнически въпросъ. Установяването на високъ образователенъ цензъ за заемане на по-важните държавни и
обществени служби, както и решението на правителтвото да въведе служебенъ стабилитетъ, не може да не
радва младите интелигенти, които, похабили най-хубавите си години и средствата на своите бьщи за да добиятъ по-високо образование, стояха безъ работа, съ
убитъ духъ и безъ вера въ бждащето. Въпросътъ за
заплатите, колкото и да е актуеленъ, не може да се разреши така лесно. Добросъвестното чиновничество схва
ща трудностите на държавата и не иска да я дразни
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сь своето нетърпение. Държавата, обаче, не требва да
изо:тавя разрешението на тоя въпросъ за дълго, за
щото лошите материални условия унищожаватъ посте
пенно импулса за работа.
Младите български академици иматъ най-голЪмо
основание да се радватъ на новия редъ, установенъ въ
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България. Защото той ги освобождава отъ нелоялната
конкуренция на нецензованите партизански величия и
имъ дава възможность да развърнатъ своите творчески
сили и ги приобщатъ къмъ делото за изграждане на но
вата държава.
П.

Станчо Чолаковъ
Ред. доц. Висш. търг. у-ще

Кран J M i по л о ш а на ОанкитЪ i насъ презъ иодшй ш

Обикновено се казва, че банкит-fe еж само единъ
поср-вдникъ на капиталите отъ спестители къмъ пред
приемачи. г. е., че rfe еж само една отворена врата,
презъ която капиталите ще минаватъ и заминаватъ.
Това е, обаче, най слабата роля на банкит-fe изобщо. Въ
нашето време банките еж се издигнали до единъ решителенъ динамиченъ факторъ за стопанското развитие
на народите. Фактически, rfe направляватъ и управляватъ капиталигЬ, съ които разполага едно народно сто
панство. Нещо повече дори, чрезъ така нареченитЪ жирални пари, ГБ еж ВЪ състояние да създадатъ кредитъ
повече, отъ колкото еж действителните спестявания.
Една или друга, ролята на банките зависи отъ rfexната политика относително активните и пасивни опера
ции. Отъ гледище именно на тая различна активна и
пасивна политика, можемъ да различаваме три групи
банки. Първо, банки за обществена полза. Това еж дър
жавните банки. У насъ - Българската народна банка,
Българската земледелска банка и Българската централ
на кооперативна банка. Основната идея на тия банки е
да задоволятъ обществения интересъ тъй, както го схва
ща държавно-политическата власть. Втората група еж бан
ки за взаимопомощь. У насъ това еж популярните бан
ки. Те раздаватъ кредити на организирани членове.
Третата група банки еж такива, които еж ориентирани
къмъ изключителния стремежъ за печалби. У насъ това
еж частните банки съ местни и чужди капитали.
Че наистина тези три групи банки се отличаватъ
една отъ друга по своето влияние върху ьашето обще
ствено стопанско развитие, личи отъ следните неколко
данни за по-важнигЬ имъ пасивни и активни операции.
Вземаме за сравнение 1930 г. като сравнително нормал
на за насъ и 1931 и 1932 г. вече като кризисни годи
ни. Движението на собствените и чужди средства на
различните видове банки е показано въ следната таблица:
Собствени срЪдства

Чужди срЪдства

(въ милиони лева)

(въ мил, лева)

I. Държавни

1930

1931 1932

1930

1931

1932

Б. 3 . Б.
Б. Ц. К. Б.
Б. Н. В;

703.3 757.6 801,8
146,1
152.2
164.3
1668.8 1682— 1691.4
2518.2 25918 2657.5

4299.7
581.2
562.5
5443.4

4363.6
810.8
331.2
6005.Ь

5373 7
659.4
463.7
6496.8

.414.8
449.9
752.3 798.7
163.5 179.7
1330.6 1428.3

1182.9
2С88.—
380.5
3651.5

1380.3
2519.7
3980
4298.—

1394.2
2465.—
439.5
4298.7

586.3 605 7
262.5 250.5
5?7.3 503.9
1376.1 1360-1
5298.6 5446.—

4083.4
760.—
1044.—
5887.4
14932.3

II. Кооперативни
Селски
Поп. банки
Други

376.7
7011
151.8
1229.6

III. Частни
Гол. Соф. банки 496.4
Др.Соф. банки 28В.4
Провинц. банки 462.1
1246.9
49947

3217 — 2779 5
415.7
384.6
831.—
686.5
4463.7
3870.6
14767.— 14666.1

Общиятъ погледь върху тая таблица показва, че
собствените средства на всички банки се уаеличаватъ
отъ година на година, и че докато чуждите средства
на държавните и кооперативни банки сжщо растатъ,
чуждите средства на частните банки силно намаляватъ.

Така, чуждите средства на държавните банки се увеличаватъ за този двегодишенъ периодъ (31/12/30. —
31/12/32. съ около 12—13%, чуждите средства на коо
перативните банки се увеличаватъ съ 16 — 18%, а чуж
дите средства на частните банки се намаляватъ отъ
31—49%. Това показва, че кооперативните банки еж се
ползували съ сравнително най-големо доверие между
българската публика, когато частните банки еж губили
постепенно и силно доверието на своята досегашна
клиентела. Съ това се намалява и ролята имъ относи
телно акумулиране на националните капитали.
Още по-очебийна е разликата между тези три вида
банки, когато се направи сравнение-между раздаваните
отъ ГБХЪ заеми подъ различни форми. Това се вижда
отъ следната таблица.
(Заеми, портфьойлъ, тек. смътки и пр.)
(Въ милиони лв.)

I. Държавни банки
Б. 3 . Б.
Б. Ц. К. Б.
II. Кооперативни
Селски
Попул. Банки
Други
Ш. Частни банки
Големи Соф. банки
Други
„
Провинц. банки

1930
1931
5082.7 5457.7
529
685.2
5611.7 6142.9

1932
5709.3
768.7
64780

1063.8 1143.1
2163.4 2282.7
411.1
443.2
3638.3 3869.0

1185.4
2504.6
425.—
4115.0

3801.7 2706.6
2262.0
897.6
448.7
309.2
1082.7
769 2
590.7
5782.0 3924.5
3161.9
Държавните банки еж увеличавали раздаваните
заеми въ чувствителни размери отъ година на година,
кооперативните банки еж увеличавали тия заеми още
по-силно, когато частните банки еж ограничавали разда
ването на заеми съ силни крачки. Съ това частните бан
ки еж съдействували за задълбочаване на кризата у насъ.
Тя би се изживявала много по леко или поне бихме се
приспособявали къмъ нея много по-леко, ако първите
кризисни години биваха финансирани поне близо до
нормалните размери, така че да не се смущава нор
малния животъ на производителните и консумативни
стопанства. Поради това можемъ да кажемъ, че докато
кооперативните банки у насъ еж смекчавали ударите
на кризата, като еж продължавали да кредитиратъ про
изводство и консумация и еж ги улеснязали по такъвъ
начинъ по-леко да се приспособяватъ къмъ новосъзда
деното положение, частните банки, като еж ограничили
раздаваните кредити и като еж изтегляли преждевре
менно раздадените вече кредити, еж обрекли много
производителни и консумативни стопанства на фалитъ.
Т^я проява на частните бани въ сравнение съ проявата
на кооперативните и държавните банки не може да не
се вземе предвидъ, когато се прави една оценка върху
техната народостопанска полезность и когато изобщо
требва да си даваме сметка за бждащата организация
на нашата банкова политика.
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Б. П. Бойчевъ
Ред. преоод. Висш. търг. уще

Счетоводното отчитане ка Siiiurt въ ттж\

Цельта на настоящата статия е да посочимъ поважнитъ особености, които се срещатъ при прилагането
на двойното счетоводство въ стопанскитъ предприятия
на общините, които еж обособени въ административно
и финансово отношение като отдълни автономни еди
ници подъ непосредствения и върховенъ контролъ и
ржководство на общинския съветъ, а въ нъкой случай
и на по-горни институти, съгласно съ Закона и правил
ника за общинскитъ стопански предприятия отъ 1928год.
Споредъ духа на този законъ автономнитв общински
стопански предприятия подлежатъ на два вида отчетно
сти : бюджетна, която обуваща изпълнението на съста
вения и утвърденъ отъ общинския егветъ въ началото на
вевка стопанска година приходенъ и разходенъ бюджетъ, и експлоатационна отчетность, която обхваща сто
панската дейность на автономното предприятие презъ
дадена година, и то като едно обикновено частно пред
приятие съ девизъ: при минимумъ разходи да се постигнатъ максимумъ печалби, като се има предвидъ и
реализирането на известни обществени блага. При ор
ганизиране на двойното счетоводство въ такива пред
приятия необходимо е да се иматъ предвидъ споменатит-fe два вида стчетности, като се опредъли отноше
нието на едната спрямо другата, тъхнитъ допирни точ
ки, а така сжщо да се огдълятъ различнитъ области на
общата отчетность, които тъ обхващатъ, и да се съзнае
различието въ тъхнигв цели и задачи. Ние именно желаемъ да обърнемъ особено внимание на разгранича
ването на тъзи две различни" отчетности и то дотолкова,
доколкото ще имаме възможность въ рамкитв на едно
периодично списание като „Акад. вести". Понеже бюджет
ната отчетность или бюджетното счетоводство при всич
ки видове автономни общински стопански предприятия,
независимо отъ различната имъ техническа особеность,
е една и сжща, то ще посочимъ особеноститъ, които се
срещатъ, когато искаме да я обхванемъ и изразимъ посръдствомъ двойното счетоводство, а сжщо и смъткитъ,
които трвбва да се откриятъ. Експлоатационната отчет
ность или счетоводството по експлоатацията на тъзи ав
тономни стопанства не можемъ да разгледаме въ тази
статия, защото организирането на смъткитъ при всъко
стопанство е различно, въ зависимость отъ техническитъ
особености на сжщото, т. е. дали е електрическа юзина,
водопроводъ,канализация, трамвай, бани, хали, фабрика
за тухли, за обуща, скотобойна и др., поради което не
е възможно да се даде една обща схема на смъткитъ
и записванията. Поради това, обаче, че у насъ има вече
твърде много електрически юзини, то въ нъкой следующъ
брой на Лкад. вести ще дадемъ планъ за организиране
счетоводството на последнит-fe, който ще е мъроцавенъ
за всички електр. централи, независимо дали еж авто
номни или неавтономни общински или други стопански
предприятия, дали еж предприятия на популярни банки,
на други юридически или -на физически лица.
Преди да преминемъ къмъ организиране на бюд
жетната отчетность на автономните общински стопан
ства по двойното счетоводство, или да ратледаме по
следната извънсистемно, т. е. като камерално счетовод
ство, то тръбва да се обясни значението и ролята на
бюджета при твзи стопанства. Тукъ той нЪма това зна
чение, което има бюгжетътъ на самата община. До
като бюджетътъ на една община е единствениятъ финансовъ планъ, въ рамкитъ на който се извършватъ
всички приходи и разходи, като последните се намиратъ въ най-голъма зависимость отъ първитъ, и цълата
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отчетность се състои въ проследяване и изразяване
на неговото изпълнение, а цълата дейность на общи
ната е вкована и ограничена въ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, предви
дени само въ бюджета, то бюджетътъ на автономиото
общинско стопанско предприятие представлява само из
вестни норми, въ гранииигъ на които тръбва да се движатъ ржководнитъ фактори въ автономното предприя
тие.
При опредъляне, обаче, на тъзи норми отъ общин
ския съветъ се държи най-точна смътка за материалнитъ възможности на предприятието, за стопанскитъ
условия при които то работи, както и за интереса на
онази сръда, на която то доставя блага или услуги. Но
тъзи норми и ограничения въ бюджета винаги могатъ да
бждатъ измънени, ако промънилитъ се условия, въ кои
то е поставено предприятието да работи, изискватъ то
ва; но ако те изобщо не сжществуватъ, то възможно е
управлението на автономното стопанство да бжде увлъчено въ едно или друго направление, изхождайки често
пжти отъ съображения на личенъ интересъ, поради кое
то ще бждатъ потъпкани онъзи по-висши цели, които еж
извикали на животъ автономнитв общински предприя
тия,
защото последнитъ въ повечето случаи иматъ об
ществено значение. Ето защо ние схващаме бюджета на
автономното предприятия, който е отражение на усло
вията, при които то работи, и задачитв, които то пре
следва, само като сръдство за контролиране и ограни
чаване дейностьта на управлението на стопанството отъ
страна на общинския съветъ, който играе ролята на
върховенъ контроленъ институтъ. Поради това и бюд
жетното счетоводство обхваща само изпълнението на
бюджета, отдъля се напълно отъ счетоводството по ек
сплоатацията, служи си само съ свои смътки и представ
лява самостоятелна и затворена отчетность. Понеже ав
тономното общинско стопанско предприятие дава и ре
зултати, печалба или загуба — обикновено печалба, то
не е необходимо приходния и разходенъ бюджети да
бждатъ непременно балансирани при тъхното съставяне,
както става съ бюджета на общината. Когато на авто
номното предприятие презъ дадена година не предстои
да доставя постоянни или оборотни сръдства на голъма
стойность, то въ бюджета ще се явятъ тъй да кажемъ са
мо редовнитъ приходи и разходи, които ще бждатъ резултатъ отъ самата експлоатация, и при условия че се
реализира печалба, то приходния бюджетъ ще възлиза
на по-голъма сума оть разходния. И за да бжде бюд
жетътъ формално балансиранъ, то разликата се поставя
въ разходъ безъ да бжде действителенъ такъ:ъ. Ако ли
презъ дадена експлоатационна година предстои да се
доставятъ материали, съоржжения, инструменти, машини
и др., или да се извършатъ генерални ремонти на го
лъма стойность, то разходниятъ бюджетъ ще надминава
сумата на приходния. Това ще рече, че редовнитъ при
ходи презъ тази година не ще еж достатъчни да покриятъ разходитъ. И за формално балансиране на бюд
жета, то въ приходъ ще се постави разликата безъ да
бжде, обаче, действителенъ приходъ за давената година
отъ експлоатацията. Следователно, балансирането на
прихода и разхода въ бюджета на едно автономно об
щинско стопанско предприятие, въ отличие отъ бюд
жета на самата община, е само единъ формаленъ актъ,
отъ който не можемъ да правимъ изводи за финансовото
състояние на предприятието. Такива изводи могатъ да
се правятъ само чрезъ анализиране баланса на пред
приятието. Чрезъ последния ще се установи и резул
тата отъ стопанската дейность презъ дадена отчегна го-
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дина, но не и огь изпълнението на бюджета. И това
показва, че бюджетната отчетность въ автономните сто
панства представлява нещо отделно, самостоятелно, зат
ворено и то безъ особено значение за дейностьта на
предприятието. Има автономни предприятия, напримЪръ
мина Перникъ, които съставятъ само разходенъ бюд
жетъ и то непъленъ, напр. за заплатите и др., като дру
гите разходи се извършватъ съобразно съ нуждит-fe на
предприятието. Изпълнението на бюджета тамъ се от
чита извънъ двойното счетоводство. Сжщото извънсистемно отчитане на изпълнението на бюджета извърш
ватъ Б. Д. Ж
Бюджетната отчетность при автономните общин
ски предприятия може да се извърши по два начина:
1) извънсистемно, т. е. по методите на камералното
счетоводство и 2) по системата на двойното счетоводство.
При първия начинъ се водятъ две книги: „При
ходенъ бюджетъ* и „Разходенъ бюджетъ" или само една
— „Бюджетъ", въ които за ВСЕКИ параграфъ отъ при
ходния и разходния бюджетъ се открива отделна пар
тида. Най-първо въ партидата следъ утвърждението на
бюджета се записва предвидената сума, а следъ това
всекидневно или месечно се записватъ действителните
постжпления и разходи. По този начинъ се следи за из
пълнението на бюджета и се вижда ясно доколко дей
ствителнигв приходи и разходи отговарятъ и еж въ съот
ветствие съ предвидените. Въ края на бюджетното уп
ражнение, 31 декемврии, се съставя таблица за изпъл
нението на бюджета, въ която се съпоставятъ по пара
графи предвиденитъ суми съ действителните постжпле
ния и разходи, като разликите въ повече или по-малко
се вписватъ въ специална графа
Данните за вписване по параграфи на действителните
приходи и разходи могатъ да се взематъ или отъ съот
ветните документи по прихода и разхода, или отт, сче
товодството по експлоатацията, което може да бжде ор
ганизирано така, че да отговаря въ н-вкои пунктове на
класификацията проведена въ бюджета.
Този начинъ на изразяване бюджетната отчетность
по методите на камералното счетоводство не дава възможность да се установи вжтрешенъ самоконтролъ на
записванията, какъвто се постига чрезъ методите на
двойното счетоводство.
При отчитане на бюджетното упражнение nocptflствомъ двойното счетоводство, следъ утвърждението на
бюджета и не по-рано отъ 1 януарий се съставя статия:
с/ка Приходенъ бюджетъ на с/ка Разходенъ бюджетъ.
За получените приходи по бюджета се съставя статия:
с/ка Изпълнение на бюджета (или с/ка Бюджетни при
ходи и разходи или пъкъ с/ка Сборотни средства) на
с/ка Приходенъ бюджетъ, а за извършените разходи се
прави статия: с/ка Разходенъ бюджетъ на с/ка Изпъл
нение на бюджета. Въ допълнение на с/ка Приходенъ
бюджетъ и на с/ка Разходенъ бюджетъ се водятъ спо
магателни книги съ партида за ВСБКИ параграфъ и то
водени въ едностранична или въ двустранична форма.
При едностраничната форма предвидения приходъ или
разходъ ио съответния гараграфъ се записва най горе
въ партидата при наименованието на параграфа, а постжпленията или разходите се записватъ въ самата
сметка. При двустраничната форма предвидените при
ходи се записватъ въ лъвата страна на сметката за
съответния параграфъ постжпленията — въ дъснатз
страна на сметката, а предвидените разходи се запис
ватъ въ лъсната страна и действителните разходи — въ
левата страна на сметките за разходния бюджетъ. Посредствомъ сметките въ спомагателните книги всеки
моментъ могатъ да се съпоставятъ предвидените вероят
ни постжпления и разходи и действителните приход,-, и
разходи, а сжщо така можемъ да имаме и представа за
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картината по изпълнението на бюджета.
Въ края на бюджетното упражнение, т. е. на 31
декемврии по приходния бюджетъ минаватъ и всички
суми, които има да се получаватъ, но още не еж полу
чени и които ще се получатъ презъ следващите отчет
ни години, и то съ статия: с/ка Изпълнение на бюджета
на с/ка Приходенъ бюджетъ. Сжщо и разходите, които
се дължатъ къмъ 31 декемврии, но ще се изплатятъ
презъ следващите години, се минаватъ съ статия: с/ка
Разходенъ бюджетъ на с/ка Изпълнение на бюджета. Сжщите предвидени но неполучени приходи и неизплатени
разходи минаватъ и въ счетоводството по експлоата
цията въ съответните лични сметки (клиенти, доставчи
ци и др.), като получените и броени суми по техъ презъ
следващите години минаватъ само по счетоводството на
експлоатацията, но не и по бюджетното счетоводство за
годината, презъ която еж постжпили или еж броени те
зи суми. Следователно презъ сметките Приходенъ бюд
жетъ, Разходенъ бюджетъ и изпълнение на бюджета ми
наватъ както действителните постжпления и разходи по
бюджета презъ време на бюджетното упражнение, т. еоть 1 януарий до 31 декемврии, така сжщо и неполуче
ните и неизплатени суми къмъ 31 декемврии по бюджета
за сжщата година, но които действително ще постжпять
или ще се изплатятъ презъ следващата отчетна година,
защото представляватъ фактически оказани и получени
услуги и поржчки, и които презъ следващата година ще
се отчитатъ само по експлоатационното, но не и по
бюджетното счетоводство, както се спомена и по-горе.
Поради това и салдата по сметките за парагра
фите отъ приходния и разходенъ бюджетъ къмъ 31 де
кемврии ще представляватъ разликите, които се образуватъ между предвижданията и действителните приходи
и разходи и които се отнасятъ въ с/ка Разлики отъ из
пълнението*'на бюджета. За разликите по параграфите
на разходния бюджетъ се съставя само една статия, а
именно: С/ка Разходенъ бюджетъ на с/ка Разлики отъ
изпълнението на бюджета, защото направените разходи
не могатъ да превишавать предвидените. Яко предвидениятъ кредитъ е недостатъченъ, то той се усилва отъ
кредита по специалния параграфъ за тази цель, или
пъкъ се гласува допълнителенъ бюджетъ. Зв разликите
по параграфите на приходния бюджетъ се съставятъ
две статии. Разликите по ония параграфи, по които е
постжпило по-малко отъ предвиденото.се минаватъ съ ста
тия: с/ка Разлики по изпълн. на бюджета на с/ка При
ходенъ бюджетъ, а за разликите по параграфите, по
които е постжпило повече отъ предвиденото, се съставя
статия: с/ка Приходенъ бюджетъ на с/ка Разлики отъ
изпълн. на бюджета. Съ тези статии както сметките въ
спомагателните книги по приходния и разходенъ бюд
жетъ, така и сметките Приходенъ бюджетъ и Разхо
денъ бюджетъ въ главната книга се уравняватъ.
Сметката Разлики отъ изпълнението на бюджета
има еднакво, но противоположно салдо съ сметката Из
пълнение на бюджета, и за техното приключване се съ
ставя статия: с/ка Разлика отъ изпълн. на бюджета на
с/ка Изпълнение на бюджета. Съ това всички сметки
открити презъ годината въ връзка съ бюджетното сче
товодство се приключватъ. Всеко следващо бюджетно
упражнение се отчита по сжщия начинъ.
Този начинъ на бюджетна отчетность чрезъ двой
ното счетоводство е меродавенъ за автономните общин
ски стопански предприятия, организирани по силата на
създадения презъ 1928 го-, специаленъ законъ. Той е
приложимъ и за всички други автономни-не общински
стопански предприятия, ако гвхната отчетность не става
по другъ некой специаленъ законъ, който би изисквалъ
по-друга организация на сметките и би предизвикалъ
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в ъ н^кои случаи и- по-други записвания. Всички дър
жавни или други, неавтономни стопански предприятия,
които ньматъ отдълни бюджети, нъматъ и самостоятел
на бюджетна отчетность Това, обаче, не пръчи щото
Т Б да отчитатъ стопанската си дейность посръдствомъ
двойното счетоводство, безъ огледъ на другитъ специал-
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ни постановления по отчетностьта въ Закона за бюджгта отчегностьта и предприятията. Нъкои автономни
държавни предприятия, напр Б. Д. Ж., както споменахме
и
порано, извършватъ бюджетната отчетность извънъ двойното счетоводство, по което става отчитането
на експлоатацията.

Л. Кърклисийски.

З а счетоводната регистрация
Правилната счетоводна регистрация предвижда редъ
качества, които ни даватъ възможность, независимо отъ
видътъ и голъмината на предприятията, да следимъ и
правимъ своитъ преценки за тъхния ходъ съ една поголъма леснина и точность. Или, съ други думи казано,
едно по-правдоподобно изображение на фактитъ, които
при познатата намъ счетоводна система на крайна смът
на се конкретизиратъ въ формата на балансъ, ни дава
възможность да „четемъ" по-лесно перата въ баланса,
а това значи, че можемъ по-лесно да правимъ заклю
чения върху състоянието на ония материални ценности,
които еж обектъ на наблюдение и въздействие отъ стра
на на всъки заинтересованъ стопанствующъ субектъ.
Въ тоя редъ на мисли ще тръбва да подчертаемъ,
че поради своето естество счетоведнитъ записвания че
сто пжти приематъ форми, въ смисълъ на начини на
записване, отъ които. почти всъки единъ има както
своитъ преимущества, тъй и недостатъци. Впрочемъ,
въпроса се касае да възприемемъ ли или не конкретенъ
начинъ на регистриране, като вземемъ предвидъ до
колко той ни довежда по-прЪко до цельта, доколко
той отговаря на юридическата сжщность на операцията
и най-после дали се изобразява най-правдоподобно фак
та, който подлежи на регистриране. Яко тази максима
важи за всиччи области, кждето счетоводството намира
приложение, то това важи толкова по-вече за банковитъ операции, при които се изисква една много по-голъма правилность и точность на записване, защото па
ричните взаимноотношения поради своето естество не
търпятъ двусмислия и неточности при отчитането имъ.
Прочее, нека да се конкретизираме. Известно е,
че една отъ активнит-fe банкови операции е отпущането
на кредитъ подъ формата на текущи смътки, при които
получательтъ на кредита, по силата на сжществующъ договоръ, плаща лихва на банката като възнаграждение
за ползуването отъ капиталитъ. й. Обаче, често пжти
поради редъ обстоятелства, въ тълкуванието на които
не ще се впущаме, титулярътъ по една подобна текуща
смътка може .да плаща и сжщевременно да получава
лихва. Какъ, именно, ще се регистрира това счетовод
но отъ страна било на банката или клиента й — титуляръ по смътката? Дали тръбва да запишемъ по отдълно платената и получена лихва, или ще тръбва да
направимъ компенсация, т. е. ще тръбва да запишемъ
счетоводно само разликата между сумата на едната или
другата? Въ случая като че ли практиката дава едно
по-правилно тълкувание на нъщата отколкото теорията,
защото много счетоводни автори еж възприели систе
мата на компенсация, срещу която бихме могли да на
правимъ известни възражения. Преди всичко, при на
чина на компенсация, намъ е невъзможно да знаемъ
по отдълно общия размъръ на получената и одобрена
лихва, освенъ при случаитъ на извънечетовоцно запис
ване, което е вънъ отъ всъка препоржка. Я всичко това
има своето значение. Ние, особено като банкери, тръб
ва. да регистрираме и най-малката подробность, която

може да ни даде указание за факти отъ естество да
влияятъ на една кредитна политика. Като другъ аргументъ противъ системата на компенсация ние привежда
ме факта, че при една подобна практика се заобикалятъ
разпоредбитъ на Закона за гербовия налогъ, въ резултатъ на което се ощетява фиска. Я подобна практика
не може да сенасърдчава, защото тя противоречи на интереситъ на държавата.
Случаи на неправилно отчитане се забелязватъ и
при манипулацията съ портфейла. Въпроса се касае до
оня портфейлъ, който се изпраща за инкасо, независимо
отъ това дали той е собственъ или чуждъ. И тукъ се
натъкваме на едно различие въ начинитъ на записване.
Така, напримъръ, докато на практика най често се
прибъгва до откриването на известни статистически
смътки, въ които се записва сумата на изпратения за
инкасо портфейлъ, безъ да се спада сжщия отъ сжществуващитк до тоя моментъ смътки, нъкои счетоводни
автори не признаватъ тоя приомъ За последнитъ, из
пращането на портфейла за инкасо, влъче следъ себе
си отписването му отъ съответнитъ смътки (Римеси, По
лици за събиране и др.) и записването му въ дебита
на новооткрита смътка (Полици за инкасо). Ясно е, че
при първия случай имаме само едно отбелязване на
обстоятелството, че известенъ портфейлъ е изпратенъ за
инкасо, обаче, предвидъ на това, че сжщиятъ продъл
жава да бжде наша собственость, ние не го спадаме
отъ първоначалнитъ смътки (Римеси и д р ) . Сжщевре
менно титулярътъ по така новоотчритата статистическа
смътка ни дава указание за кореспондента. При втория
случай положението
съвсемъ друго. Преди всичко
тукъ не е ясно кой ще тръбва да бжде титуляръ на
новооткритата смътка — кореспондентътъ ли, на когото
се изпраща портфейла, или пъкъ собственикътъ на по
следния — сконтанта, седанта и пр. Яко приемемъ пър
воначалното предположение, ние изгубваме връзката и
представата за собственика на портфейла, защото става
отписване на последния отъ спомагателната книга. Яко
ли пъкъ приемемъ второто предположение — ние, ос
венъ че нъмаме представа (счетоводно) за кореспон
дента, но извънъ това правимъ разхвърляне на парти
дата на клиента (сконтантъ, седантъ и пр.), и става
почти невъзможна каквато и да било справка.
Съ горнитъ примъри не се изчерпватъ всички по
добни случаи. Броятъ на последнитъ е достатъчно голъмъ. за да могатъ да бжда ъ разгледани въ една ста
тия. При това. далечъ сме отъ мисъльта да считаме, че
и посоченитъ случаи еж разгледани съ желаната изчерпателность. Нашата цель е само да подчертаемъ необходимосгьта отъ едно критично отнасяне къмъ всички
счетоводни записвания. Разбира се, че тукъ не става и
дума за нъкакви сжществени принципни сжждения,
тъй като смътаме, че представата ни за онова що на
ричаме активъ и пасивъ, въ самата гвхна сжщность,
което е и основата на ВСБКО счетоводно мислене, не се
смущава отъ нъкакви противоречия.
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Счетоводно-данъчни експертизи
Въ последното изменение на Закона за данъка
върху приходите се прокара едно сжществено поло
жение за облагане на големите предприятия. Всички
предприятия, които иматъ обороти (продажби) презъ го
дината надъ 20 милиона, преди да се обложатъ съ данъкъ, требва изведения годишенъ балансъ и счетовод
ните имъ книги да бждатъ проверени — ревизирани отъ
експертъ счетоводитель. Възприетиятъ принципъ за ре
довни счетоводни експертизи преди облагането на голе
мите предприятия ще внесе по-гол%мо спокойствие и
справедливость за сжщитЪ. Извършването на счетоводно
данъчните експертизи, споредъ закона, се възлага на
членовете на Института на заклетите експертъ-счетово
дители. Затова смитаме, че не ще бжде безинтересно
да разгледаме, доколкото местото ни позволява тукъ,
сжщностьта на счетоводно данъчнит-fe експертизи отъ
теоретическа и практическа гледна точки.
Развоягъ на ревизионната служба въ много евро
пейски държави датира преди много години. Въ Герма
ния, Белгия, Лнглия и др. е създадена доста голЪма ли
тература по службата на проверката, а тъй сжщо и обобширно законодателство за нейното практическо из
пълнение. Всякога финансистите еж смитали, че едно
правилно облагане на приходите е свързано съ големи
трудности. За това счетоводно данъчнитЬ експертизи
требва да се извършватъ отъ лица вещи, компетентни,
запознати теоретически и практически съ счетоводната
наука и данъчните закони.
Необходимостьта отъ въвеждане на проверките се
обуславя отъ следните гледни точки:
1. По фискални съображения. Чрезъ обширни и
точни проверки могатъ да се спечелятъ за държавното
съкровище големи суми, които иначе биха били загубени.

които въ последствие да послужатъ за нови облагани»
или сравнения.

Сжщность и провпрка на търговските книги^

Техниката на данъчната проверка е изградена върху
ревизионната техника при частно стопанските, и особено
търговските предприятия. По тази причина, за да установимъ сжщностьта на данъчните проверки по търгов
ските книги, ще бжде правилно да вземемъ и установимъ за изходна точка понятието за ревизия на търгов
ските предприятия. Metzger нарича ревизия търговско
вещна назависима проверка и преценка на счетоводните
записвания за извършените изменения въ края на р а 
ботата на едно предприятие. Споредъ неговите по на
татъшни изводи, тука не се касае за нова работа, а д а
едно повторение на чужда приключена работа. Едно поподробно обяснение за ревизията на търговските книги
ни дава Герстнеръ: ,Подъ проверка на търговските кни
ги се разбира вещната и планомерна критика на извър
шени вече счетоводни действия (записвания), въ сми
съль на едно повторение на работата, която има за цель
да обърне материала на източниците, както и стопан
ските и правни явления." Zeiner нарича ревизията сред
ство за една отсетнешна счетоводна и стопанска кон
трола. Въ връзка съ тия определения на търговската
ревизия Knopf придържайки се особено у Герстнера,
разбира подъ данъчна ревизия „вещна и планомерна
критика на извършените вече счетоводни действия въ.
смисъль на едно повтаряне на работата, която засега
материала на източниците, както и стопанските и прав
ни явления, които еж довели де тия счетоводни действия
и до колкото чрезъ техъ еж могли да бждатъ повлияни
подлежащите на данъкъ имущества, доходътъ или ба
зите за пресметането на данъка, който се взематъ отъ.
данъчните закони за мерило или поводъ за облагане".
2. По повеление на данъчната техника. Треб Въ своята статия „Служба по проверка на книгите на
ва да се признае, че данъчното бреме е тежко за да германската финансова администрация" и Lofler казва:
нъкоплатците. Добросъвъхтниятъ данъкоплатецъ счита „Книгопроверителната служба е дейностьта, чрезъ която
това бреме за още по-тежко и непоносимо, когато у не проверката на книгите и данните на счетоводните впис
го сжществува убеждението, че не всички лица и фирми вания има за цель да обезпечи данъчните вземания н з
се облагатъ съответно ГБХНИГБ печалби. Съ огорчение и държавата срещу лица и предприятия, задължени да
ненависть, той гледа какъ нЪкой големи предприятия водятъ търговски книги.
се изплъзватъ отъ облагане или пъкъ се облагатъ съ
Отъ цитираните мнения се вижда, че проверката
минимални данъци. Следователно, дългъ се налага на
на
счетоводните
книги на едно предприятие има за цель
финансовата власгъ да издирва и открива всички от
и требва да установи: облагателния доходъ, облагателклонения и укривания за едно справедливо облагане.
3. По съображения на данъчната политика. ните обороти, облагателнигв имущества и най-после и
Неуместно е и не бива една часть отъ данъкоплатците да всички други данни необходими за преценка на данъч
бждатъ обложени напълно, а друга часгь да не еж за ните задължения на дадено предприятие. Въ резюме
сегнати. Финансовата администрация требва да се стре сжщностьта на счетоводно данъчната проверка не пред
ми да търси пжтишата за едно справедливо облагане. ставлява само една вещна, независима проверка и пре
Задачата на всека счетоводно-данъчна експертиза ценка на счетоводните записвания въ смисъль на едно
повторение на извършена работа, а напротивъ свърхъ
може да се определи още и въ следните точки:
това, тя (ревизията) требва да издири и установи възъ
а) Извършване на счетоводна проверка върху тър основа на данъчните закони всички данни и бази за ед
говските книги на едно предприятие отъ глеаището на но облагане и въ случаите, когато еж на лице недоста
търговското право, закона за водене на търговските тъчни счетоводни записвания на отделните търговски
книги и данъчното право:
операции. Особено въ такива случаи, на недостатъчни
счетоводни
данни, требва да се даде възможность на
б) Събиране и групиране на всички методи за
укриване на печалбитть. Установяване на всички сто финансовата администрация чрезъ събраните данни, д з
пански и други данни, които могатъ да послужатъ на извърши една обоснована и справедлива преценка за
данъчната администрация за преценка при определяне облагане. Въ това отношение работата на проверителя
отчасти не е едно повторение, а извършване на една
на допълнителни данъци.
нова дейность.
в) Обработване на материалите, добити при сче
Въ последующите броеве ще разгледаме практитоводните проверки, за костуемите цени на стоките, тическата страна на счетоводните ревизии-
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Производството на пшеница, р ш , ечемикъ и царевица въ иИя u t o
Международниятъ земледълски институтъ въ Римъ
дава сведения за засътата плошь и производството на
пшеница, ржжь, ечемикъ и царевица за цълия свътъ
презъ периода отъ 1927—31 год. до 1933—34 гад. Тъзи
сведения се виждатъ отъ следната таблица:

Култури

Засъто въ хиляди
хекгг ри
+
927/31 933/34

Рандем.на
1 т. въ кв.

Произведено въ
хиляди квинтала
927/31

-г

933/34

27/31 33/34

Пшеница
98654 96018 •2636 891923 951000 •i- 59077
8946 11355
Русия
Заедно
107600 107373 —227
Ржжь
19310 18780 —530 239135 259160 + 20025
Русия
26018 28498
Заедно
45328 14278 -1050
Ечемикъ
24274 23980 —294 307140 284192 —42948
Русия
402
288
Заедно
24682 24*68 - 3 9 4
Царевица
62343 62682 -г 339 685395 893868 —51373
Всичко 239953 .38601 •1339 2323593 2308220 —15373

905

991

12-40 13-80
12-70 1Г43

Р

Е Н

Засъто въ хил. хект.

Страни

927/311933/34 1

Европа
38275
България
1150
С.Ямерика
34621
Язия
14290
С.-Яфрика
3974
Ю.-Ямерика
8733
Ю.-Яфрика
487
Явстралия
6070
Всичко 107600

+

И Ц

Засъто въ хил. хект.

Страни

А

Произведено въ
хил. квинтали

Рандеманъ

_i.

927/13 93304

—

42129 f3854 369361 457727 •г 8S366
1235 +• 85 13369 16019 т . 2650
30215 -4406 255294 220618 —34676
14755 + 465 106033 112119 г 6086
4131 + 157 30066 28550
1516
8456 —227 71055 69720 — 1335
584 + 97 2711 2701 —
10
5868 —202 44034 43546 — 488
107373 —227 891923 951000 т 59077

r¥i

14-25 13-25

Свътовната площь земя, засъта съ четиритъ зър
нени култури, е била 239,953,000 хектари сръдно за
1927—31 год., а презъ 1 9 3 3 - 3 4 год е 238,601,000 хек
тари. Наблюдава се, следователно, едно намаление отъ
1,339,000 хк., което е равно на 0 50Vo. Намалъла е
площьта на всички култури, съ изключение на цареви
цата, кждето имаме увеличение.
Общото свътовно производство е намалено при
близително съ 0 5 2 % . Тукъ тръбва да се каже, че про
изводството на ржжьта и пшеницата е увеличено, но
производството на ечемика и царевицата е намалено.'
Въ сжщата посока се е измънилъ и рандеманътъ. Та
ка, пшеницата показва едно увеличение отъ 9,05 квин
тала на ha презъ 1927—31 год. на 9.91 квинтала презъ
1933 34 год., а ржжьта - съответно отъ 12,40 квинтала
на 13,80. Обратното, срЬдниятъ рандеманъ на ечемика
е намаленъ отъ 12,70 на 11,43 квинтала на ha, a на ца
ре ицата — отъ 14,25 на 13,26.
Следната таблица показва разпределението на
пшеницата въ цълия свътъ:
П Ш

пшеничната площь достига 1 0 1 % , а това на производ
ството — 23'4%. Найтол-гзмь рандеманъ дава пшеница
та въ Европа 13'7б—13.78 квинтала на ha, безъ особе
ни измънения за различнитъ периоди. Най-малъкъ ран
деманъ има Южна Африка — 5"58—4'62 квинт. на ha.
За съответния интервалъ отъ време площьта въ
България е увеличена съ 7,4%, а производството съ
19°/о, което дава и съответното увеличение на сръдния
рандеманъ отъ 11,62 на 12,97 квинт. на ha. Тоя последниятъ стои по-долу отъ сръдния за цъла Европа, но погоре отъ сръдния рандеманъ за останалитъ континенти.
За Америка наблюдаваме намаление на площьта
съ 13%, а увеличение на производството съ 13'60%.
Въ Южна Африка има увеличение на площьта, а на
маление на производството.
Разпределението на ржжьта въ цЬпия свътъ се
вижда отъ следната таблица :

927/31 933/34
13-76
11-62
7-38
7-47
7-54
8-14
5-53
7-43
9-05

13-78
13-!>7
7-33
7-60
6-91
8-25
4-62
7-4Л
9-91

Пшеницата заема 45,4% отъ общата площь засъ
та съ четиритъ зърнени култури. Европа се реди на
първо мъсто въ свъта по засътата площь: 39,2%, съ
тенденция на увеличение. Сжщото мъсто тя заема и по
количеството на произведената пшеница, което дава
приблизително 50% отъ свътовната реколта за послед
ните години.
Отъ 1927—31 до 1933—34 год. увеличението на

i

927/31 933/34
Европа
Бъпгария
Америка
Юж.Ямео.
Всичко

ж ь
Произведено въ
хиляди квинтала

Рандеманъ

1-

927/31 933/34

927/31 933/34

42901 42185 - 726 221157 247260 1-26103
212 222
10 2318 2760 f 442
1706 1166 - 540 13846 6580 - 7?66
715 t 216 1814 2560 f 746
499
45329 44278 —Ю50 2:Ш35 25*160 +20025

13-33
10-40
8-82
3-64
12-40

15-29
10-94
8-И
3-58
13-80

Площьта, засъта съ ржжь, заема 1 8 5 0 % отъ об
щото пространство на четиритъ култури, а производст
вото — 11-20%.
Европа, заедно съ Русия, заематъ 9 5 ' Н % отъ свъ
товната площь, засъта съ ржжь, а само Европа безъ
Русия — 3-65%.
Производството на ржжь е увеличено значително
— отъ 239,135,000 квинтала на 259,160,000 квинтала.
Най-голъмо увеличение има Европа — съ 26,103,000 кв.
(за С. С. С. Р. не се дава производство).
Най голъмъ рандеманъ дава Европа — съ 13 33
до 15,29 квинтала на ha, а най-малъкъ — Южна Аме
рика — 3,64—3,58. На второ мъсто, следъ Русия, въ
Европа се реди Полша —5,714,000 ha земя — 63,335,000
квинтала производство; на трето мъсто Германия —
4,627,000 ha — 75,740.000 квинтала производство и пр.
България заема твърде скромно мъсто. Засътата
площь е намалена, а полученото производство е увели
чено за показания периодъ. Рандеманътъ въ България
е 10'40—10"94 квинтала на 1 ha.
Ечемикътъ е разпредъленъ както следва:
Е Ч Е М И К Ъ
Засъто въ хил. хект.

Страни
92 /31 933/34
Европа
България
Ячерикз
Я'ия
Африка
Ю. Я - e D .
Ьсичко

t

Произведено въ
хиляди квинтала
927/31 933/34

t

Рандеманъ
927/31 933/34

11826 11519 — 307 '66025 157927 - 8098 14-39
243
234 — 9 3205 3519 t 394 13-20
6748 6530 — 218 82416 47867 •34549 12- '3
2153 2069 — 84 26842 29295 t 2453 12-45
3154 3211 t
57 20952 31932 f 980 6 6 ?
725 f 167 7700 3572 4128 1362
558
24682 24id8 — 394 307140 264192 -4294d 12-70

И относително

ечемика Европа стои на

1421
15-40
7-33
14-15
6-83
4-94
П-чЗ

първо
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м-всто въ света, като заема 47,5% огъ пространството
и 59,60% отъ производството и показва рандеманъ 14,21
квинтала на ha. Навсвкжде площьта е намалена за пе
риода 1927—31 — 1933—34 год. съ изключение на
Африка и Ю. Лмерика.
Най-малко се cte въ Ю. Америка. Тукъ наблюда
ваме едно увеличение на земята съ 30%, а има нама
ление на производството 54%, което дава и най малкия
рандеманъ — 4,94 квинт. на ha.
Силно намаление презъ изследвания периодъ се
наблюцава и въ Сев. Америка,—производството кржгло
42%, площьта кржгло 3% и рандеманътъ кржгло 4%.
Въ България имаме намаление на площьта съ 3,8<>/о,
а увеличение на производството съ 123%. Рандеманътъ,
се движи около най-добрия такъвъ за ц-вла Европа —
отъ 13,20 до 15.40 квинт. на ha.
Царевицата (вижъ таблицата) заема второ Mtсто въ св-вта по засвта площь — 26% и по произ
водство — 35% отъ тия на другитв кул!ури. Общо
площьта е увеличена, а производството намалено отъ
единия периодъ до другия, и то предимно въ Америка.
На първо м-всто по площь и производство стои Сев.
Америка. Тя заема 71% отъ площьта и 74% отъ про
изводството. На второ м-всто идва Европа. Въ Европа
има едно малко намаление отъ 1*1% на площьта, а
производството й е увеличено съ 17<>/о.
Ако сравнимъ рандемана на ОТД-БЛНИГБ континен
ти, виждаме, че най-гол-вмъ рандеманъ показва Афри

ка 20-22 квинт. на ha, а най малъкъ Азия; следъ нея
идва Европа — 912 квинт. на ha. Рандеманътъ въ Ю.
Америка е на второ м-всто следъ Африка, но тамъ ца
ревицата заема много скромно мЪсто.
Ц А Р Е В И Ц А
Засъто въ хил. хект.

Страни
Европа
България
Америка
Азия
Африка
Ю. Ямер.
Всичко

Произведено въ
хиляди квинтала

t

Рандеманъ

927/31 933/34

t_

16793 16615 —
713 f
698
43869 44588 t
27 —
39
686 —
865
53 —
79
6>343 62о82 t

9-03
178 167521 196099 t28578
15 7301 10431 f 3129 10'47
719 689593 612141 -77452 15-74
269 — 226 12-80
12
495
179 19312 13935 —5377 2267
993 - 179 14-58
26 1172
339.885393 833868 -51527 1425

927/31 933/34

927/31 933/34
1Г78
14'64
13-50
992
20'36
1872
13-26

Най-много царевица отъ Европейските държав1',
ct.e Ромъния — 4,711,000 ha, при добивъ - 51,000,000
квинтала; на второ м-всто идва—Русия, около 3,700,000
ha, — при добивъ 38,000,000 квинтала; на трето— Юго
славия — 2,400,000 ha и производство — 39,000,000
квинтала и т. н.
България, която вземамъ винаги по отд-влно за по
добро сравнение, има увеличение на площьта си съ
2,15%, а на производството съ 42,8% Рандеманътъ й
е увеличенъ чувствително — отъ 10,47 на 14,64 квин
тала на 1-ha.

ВЕСТИ И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
Редакционни. Промгьната на
редактора е направена въ изпълне
ние изискванията на новата на
редба за печата. Досегашниятъ ре.
дакторъ продължава да се числи
въ редакционния комитетъ.
Дипломиранитгь възпитаници
на Варненското висше търговско
училище, които по едни или други
причини не еж станали още чле
нове на дружеството, се поканватъ да направятъ това най-късно
до 25 т. м. въ агенцията на Застр.
д-ьо .Фениксъ". Нечленовете на
дружеството не ще могатъ да взематъ участич въ конгреса, нито
пъкъ могатъ да расчитатъ на услу
ги отъ страна на дружеството.
Есенната изпитна сесия на
Висшето търговско училище въ Вар
на ще започне отъ 1 октомврий и
ще продължи до 15 сжщия месецъ.
Заявления за сжщата се приематъ
отъ 1 — 20 септемврий.
Д.ВОТО
ни ще ходатай.
етвува за служба на колегитп
ни следъ като му бхде съобщенъ
ех. номеръ и дата на подаде
ното отъ тгьхъ заявление, как
то и учреждението, ктдето е
подадено и службата, която е
искана. Само дружеството не
може да търси мгъста.
Подписка за събиране на волни
помощи отъ ергьдата на завърши

лите Варненското висше търгов
ско училище и отъ приятелите на
сжщото откри настоятелството
на дружеството. Онези отъ чле
новете на дружеството, които
внесатъ въ д-вената каса въ форма
на волна помощь поне 100 ле., се
освобождаватъ отъ плащане на
членски вносъ и абонаментъ на
вестника. Досегашните резултати
отъ подписката еж повече отъ
задоволителни. Настоятелството
изказва своята найголема благодарность на дарителитеВАЖНО ЗА П0СЕТИТЕЛЙГБ НА
ВАРНА. Посетителите на Варна отъ
25 юлий до 27 августъ т. г. след
ва при покупка на бглетъ за Варна,
отъ която и да било гара, да заявятъ, че отиватъ на изложбата, за
да използуватъ 50 на сто намале
ние, като запазватъ сжщия билетъ
и за връщане. Връщането може да
стане до 2 септемврий.
Умоляватъ се колегите — чи
новници да донасятъ въ редакция
та на „Академически вести" за
всичките случаи на неправилни
уволнявания и премествания.
Редакцията възнамерява да от
крие въ вестни-а специална рубри
ка, въ която ще отговаря на раз
лични въпроси изъ областьта на

счетоводната практика, поставяни
отъ нашите колеги.
Книгописъ. Умоляватъ се редак
циите, на които изпращаме нашия
вестникъ безплатно, да ни изпращатъ въ замена своите издания.
Сведения за техъ ще публикуваме
въ отдела .Книгописъ'.
Сгодилъ сеенашиятъ дружественъ
членъ Никола Хр. Никсвъ, отъ
VII випускъ. съ симпатичната гос
пожица Виктория Алексиева отъ
Варна. Нашите честитки.
Назначени еж на работа презъ
последния месецъ около 20 души
наши колеги, предимно въ ведом
ствата на Министерството на
финансите, на народното стопан
ство и на съобщенията. Отъ следующия брой ще даваме сведения
за всички назначения, повишения и
премествания на наши колеги.
Колегитгь, които ще посетятъ
Варна по случай конгреса, нека се
обадятъ на дружество 1 — 2 дена
по-рано съ една отворена картичка.
Поправка. На 1 стр. отъ настоящия брой на .Академически вести'
(въ некои само екземпляри) въ ста
тията „Промената*, колона 2,
редъ 6 отдолу да се чете: (нати,
нова, не само по личности, но и по
идеи. Най-крупното).
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списъкъ
на лицата завършили Варненското висше търговско училище
Умоляватъ се лицата, които получатъ настоящия брой отъ „Акаде
мически вести", да прегледатъ списъка, и въ писмо, отправено до редак
цията ни, да съобщатъ точните адреси на възпитаниците на нашето училише, както и професията, която последните упоажняватъ понастоящемъ.
Сведенията еж необходими както за архивите на училището и дружество
то, така и за улесняване на професионалната анкета, която дружеството
предприема въ близките дни. Срокъ за изпращане на сведенията — 30.IX.
I ВИПУСКЪ
Вълчинъ Гериловски
Кръстю Хр. Чолаковъ
Димитъръ Николовъ
Ятанасъ Тодоровъ
Стоянъ Хр. Ябаджиевъ
Иванъ Р. Воденичаровъ
Георги Ярнаудовъ
Тодора Ковачева
П-БЮ Ив. ПЪевъ
Янгелъ Темчевъ
Христо ПЪевъ
Ана Шишманова
Димитъръ Драгановъ
Митю Иваковъ
Мария Василева;
Радко Пр. Пиронковъ
Никола Дишлиевъ
Стефанъ Бургуджиевъ
Йовка Дишлиева
Кирякъ Киряковъ
Димитъръ Енчевъ
Иванъ Касамаковъ
София Яладжемъ
Елена Ивановичъ
Владимиръ Чакъровъ
Руси Памукчиевъ
Георги Ерменлийски
Янко Стоичковъ
Манолъ Ятанасовъ
Пенка Славчева
Тодора Димитрова
Бистра Марчева
Илия Тимчевъ
Божана Генова
Тодора Найденова
Владимиръ Япостоловски
Иванъ Ян. Дойкинъ
Кирилъ Ивановъ
Ялександъръ Ивановъ
Любенъ Копчевъ
Злати Ивановъ
Димитъръ Чифчиевъ
Йовка Цанева
Нено Терзиевъ
Иванъ Илия Ягаловъ
Владимиръ Бърневъ
Яспарухъ Брусевъ
Любомир о Колева
Георги Балабановъ

Тодоръ Георгиевъ
Методи Владиковъ
Маринъ Пчеларовъ
Наню Стойчевъ
Ирина Стоянова
Недю Боевъ
Петко Боевъ
Иванъ Хесапчиевъ
Цоню Цончевъ
В%ра Пейчева
Стояна Станкова
Тодоръ Яндреевъ
Димитъръ Тодоровъ
Велика Цанева
Иванъ Хаджиевъ
Иванъ попъ Димитровъ
Иосифъ Кербелъ
Иванъ Тодоровъ
Иванъ Стояновъ
Колю Митевъ Наневъ
Георги Тодоровъ
Мария Бонева
Страшимиръ Павловъ
Петъръ Петровъ
Ради Карастояновъ
Никола Ницовъ
Ялександъръ М. Писаревъ
Георги Христовъ
Ялександъръ Василевъ
Стефанъ Петровъ

II в и п у с к ъ
Любовлада Близнакова
Димитъръ Жековъ
Стефанъ Паскалевъ
Ятанасъ Василевъ
Тодоръ Стояновъ
Петъръ Дражевъ
Василъ Мечконевъ
Симана Д. Левска
Слава Радева
Стоянъ D. Стояновъ
Ятанаса Рачева
Владимиръ Стоименовъ
Стефанъ Д. Камбуровъ
Зарафина Юрданова
Енчо Радевъ
Илия Колевъ
Иванъ Паревъ
Янгелъ Стефановъ

Тодора Живкова
Димитъръ Костовъ
Христо Лалевъ
Ятанасъ Мичевъ
Минко Марковски
Петъръ Гатевъ
Елена Манчева
Никола Яневъ
Петко Палазовъ
Колю Рукановъ
Никола Г. Капитановъ
Василъ Тодоровъ
Димитъръ Вангеловъ
Иванъ Нончевъ
Сава Ганчевъ
Ефремъ Стояновъ
Димитъръ Коевъ
Иванъ Станевъ
Милко Младеновъ
Евгений К. Тодоровъ
Юрданъ Друмевъ
Стефана Данаилова
Василъ Буюклиевъ
Димитъръ Пенчевъ
Тодоръ Гюлмезовъ
Петъръ Каназирски
Надежда Твърди шка
Ботю Христовъ
Параскева Николова
Иончо Попъ Ивановъ
Дончо Христовъ
Димитъръ Петровъ
Дончо Трашлиевъ
Поликсена Георгиева
Христо Иовчевъ
Ивана Владимирова
Василъ Меразчиевъ
Кирилъ Ковачевъ
Борисъ Николовъ
Георги Димитровъ
Тодоръ Куловъ
Янгелъ Панчевъ
Крумъ Калчеаъ

И! в и п у с к ъ
Стефанъ Тарговъ
Мария Н. Омарбалиева
Ги ню Недевъ
Ганчо Минчевъ Пичиковъ
Ятанасъ Ив. Славовъ

ЯСБНЬ Дойкинъ

Димитъръ Янъковъ
Нед-влко Табаковъ
Иванъ попъ Георгиевъ
Никола Караалановъ
Богдана Владева
Елена Иванова
Тодоръ Тютюнджиевъ
Костадинъ Димовъ
Марийка Данаилова
Михаилъ Шекерджиевъ
Калинъ Върбановъ Раевъ
Любомиръ Михайловъ
Ивана Николаева
Тодоръ Савовъ
Петъръ Стайковски
Стефанъ Урумовъ
Димитъръ Д. Теневь
Ганчо Р. Димитровъ
Владимиръ Марковъ
Веселина Стефанова
Панайотъ Куртевъ
Димитъръ Райковъ
Петъръ Яневъ Пантелеевъ
Радка Некова
Ялександъръ ЖелЪзаровъ
Димитъръ Хаджиевъ
Георги Григоровъ
Иванъ Иконовъ
Кина Варимезова
Дойно Петковъ
Иванъ Илиевъ
Юрданъ Драгановъ
Кирилъ Камбуровъ
Димитъръ Стойчевъ
Стефана Михайлова
Димитъръ Славчевъ
Мария Даскалова
Ятанасъ Ст. Даракевъ
Ялександъръ Периклиевъ
Дросю Ник. Димовъ
Стефанъ Зайончевски
Ятанасъ Желъзковъ
Вангелъ Яневъ
Янгелъ Петровъ
Цвъта Василева
Василка Пъева
Иванъ Димчевъ
Добри Николовъ
Петра Юрданова

Стр. 16
Георги Ив. Стомоняковъ
Станчо Чолаковъ
Мина Майсторова
Минко Балевски
Бойчо П. Бойчевъ
Ненчо Ив. Поповъ
Стоянъ Боевъ
Ятанасъ Бошнаковъ
П-БЮ П. Пеневъ
Николай Мзкдровъ
Яврамъ Ивановъ
Дона Радева

IV в и п у с к ъ
Маринъ Колевъ
Ивахъ Р. Стайковъ
Обрешко Пендашевъ
Илия Мантаровъ
Елена Чорбаджиева
Димитрина Коларова
Гатю Кънчевъ
Кина Кулева
Денчо Хр. Вампоровъ
Кирилъ Овчаровъ
Георги Неновъ
Ялександъръ Яндреевъ
Стоянъ Китановъ
Петъръ Найденовъ
ЯСБНЬ Оковски

Бълко Ионевски
Надежда П. Ябаджиева
Георги Я. Георгиевъ
Сава Дочевъ
Никола Върб. Басовъ
Надежда Каранджулова
Михаилъ Христов?.
Юрдана Домусчиева
Петъръ Г. Петровъ
Вачо Баръмовъ
Тодоръ К. Черкелиевъ
ЯСБНЬ Ив. Данчевъ

Иванъ Славовъ
Никола Д. Николовъ
Янко Мариновъ
Деню Златевъ
Лазаръ Д. Христовъ
Юрданъ Разсипийски
Михаилъ Табаковъ
Сава Щ. Геновъ
Стефанъ Н. Гявуровъ
Димитъръ Марковъ
Димитъръ Добревъ
Цонко Хр. Цонковъ
Василъ Павловъ
Василъ Найденовъ
Мика Цончева
Гено Р. Кахърковъ
Никола Севдаловъ
Стефанъ Янгеловъ
Станко Я. Кръстевъ
Иванъ Марковъ
Георги П. Мавродиевъ
Иванъ Р. Митревъ
Стефанъ Г. Бошнаковъ
Гр^здю Е. Първановъ
Зора Щиркова
Иванъ Б. Молловъ
Тачо Ив. Станевъ
Петъръ П. Енчевъ

.АКАДЕМИЧЕСКИ
Никола Мариновъ
Димитъръ Съртмаджиевъ
Дочо Т. Даракчиевъ
Начо Стояновъ
Величко Г. Стояновъ
Михаилъ М. Кербелъ
Христо Великовъ
Иванъ Ст. Поповъ
Пано Т. Габаровъ
Рафаилъ Пенчевъ
Руси Д. Ганевъ
Няголъ Г. Тарговъ
Борисъ Михайловъ
Никола М. Боляровъ
Георги Узуновъ
Стефанъ Богдановъ
Константинъ Т. Вълчевъ
Борисъ Димитровъ

V випускъ
Никола Диневъ
Вълко Ивановъ
Иванъ П. Дъдовъ
Стефанъ Ялександровъ
Маринъ П. Шишковъ
Стоянъ К. Ялексиевъ
Иванъ Грънчаровъ
Стойчо Стоевъ
Пенчо Мариновъ
Надежда Пашева
Никола Цлновъ
Павлина Иванова
Димитъръ Лазаровъ
Николай Радовъ
Младенъ Младеновъ
Ганчо Женковъ
Екатеринъ Бъчваровъ
Лгобомиръ Желъзовъ
Стефанъ Спасичевъ
Георги П. Манговъ
Спасъ Хр. Спасовъ
Кръстю Стайчевъ
Велчо Рандевъ
Симеонъ Пашевъ
Яшаръ Яхмедовъ
Константинъ Шекерджиевъ
Николай Яврамовъ
Анастасия Калудова
Николай Шишковъ
Маринъ Стояновъ
Лозьо Трънговъ
Михаилъ Христовъ
Никола Славчевъ
Ялександъръ Шматовъ
Кънчо Илиевъ
Пъйко х Василевъ
Стефана Бобева
Илия Н. Юрдановъ
Ятанасъ Ст. Пешевъ

Vi в и п у с к ъ
Филипъ Г. Филиповъ
Марко Г. Къневъ
Данаилъ П. Драгановъ
Николай Я. Грънчаровъ
Надежда Гр. Тодорова
Ятанасъ Д. Чолаковъ
Василъ Митевъ
Николай Ковачевъ

ВЕС7И"
Ясънь Д. Торбовъ
Янгелъ Н. Илиевъ
Петъръ Цвътковъ
Недълко Ваковски
Иванъ Б. Друмевъ
Тони Ст. Миневъ
Лозьо П. Василевъ
Георги П. Георгиевъ
Иванъ Поповъ
Иванъ Кърджиевъ
Яковъ Хершковичъ
Милада Гочева
Георги Гроздевъ
Георги Ст. Грайковъ
Мария Колева
Димитъръ Доневъ
Иванъ Пандовъ
Христо Перчевъ
Юрдана Тодорова
Страшимиръ Овчаровъ
Иончо Дрънрвъ
Василъ Юрдановъ
Василъ Сълковски
Борисъ Филиповъ
Гено Геьовъ
Янтонъ Костовъ
Юрданъ Койчевъ
Ник. Петровъ
Ив. Крушевъ
Илия Г. Коларовъ
Лазаръ Ив. Въловъ
Иванъ Ст. Ивановъ
Владимиръ Виденовъ
Любомиръ Свъщаровъ

VII в и п у с к ъ
Янгелъ Кръстевъ
Трифонъ Мичевъ
Станко Недълковъ
Иванъ Петровъ
Иванъ Б . Василевъ
Иванъ Тодоровъ
Ятанасъ Ярнаудовъ
Борисъ Кутрянски
Юрданъ Ив. Велевъ
Надежда Генова
Дичо Черневъ
Цв%танъ Р. Стояновъ
Петъръ В. Мариновъ
Петко Герджиковъ
Цветана. Иванова
Едхемъ Каримановъ
Янгелъ Къркелановъ
Желю Поповъ
Милю Милевъ
Петъръ Петковъ
Георги К. Петровъ
Николай Хр Марковъ
Панайотъ Кавлаковъ
Д. Темелковъ (Добата)
Пеню Тянковъ
Никола Юрдановъ
Кръстю Каменски
Василъ Вълковъ
Георги Булдъевъ
Михаилъ Г. Найденовъ
Манчо Дограмаджиевъ
Юрданъ Момчевъ
Димитъръ Гроздановъ

Б

Р°& 2 иЗ

Никола Никовъ
3 . Коруджиевъ
В. Трайковъ
К. Георгиевъ
Вьра Самсарова
Парашкевъ Парашкевовъ
Илия Ганевъ
Хараланъ Яндроновъ
Стефанъ Петровъ
Койчо Койчевъ
Яндрея Райковски
Иванъ Урумовъ
Иванъ Мариновъ
Георги Хр. Димовъ
Димитъръ Димовъ
Хр. Бекриевъ
Мара Калдъръмова
Милица Илиева
Люб^нъ Ябаджиевъ
Ял. Вжтевъ
Петко Яврамовъ

Vill в и п у с к ъ
Борисъ Н. Чиловъ
Гавраилъ М. Гузелски
Борисъ Николовъ
Тодоръ Бояджиевъ
Жеко Костовъ
Спасъ Вачковъ
Владимиръ Юрдакевъ
Маргарита Донева
Радка Янакиева
Никола Ив. Савовъ
Бълю Бетовъ
Ив. Янг. Дамяновъ
Дим. Димитровъ
Христо Василевъ
Георги Цвъгковъ
Алекс. Пономаревъ
Николай Карножицки
Георги Генчевъ
Вадимъ Дияковски
Кирчлъ Бобевъ
Живко Вл. Стояновъ
Стефанъ Кискиновъ
Никола Маровски
Иванъ Г. Петковъ
Илия Д Лазаровъ
Георги Я. Стояновъ
Юрданъ Т. Юрдановъ
Христо Д. Стояновъ
Боню П. Колевъ
Янг. Койчевъ
Пенчо Спасовъ
Хр. Вълковъ
К. Стефановъ
Борисъ П. Ивановъ
К. Бояджиевъ
Н. Подскочиевъ
К. Ц. Колевъ
Г. Димитровъ
Ив. Разсукановъ
Ив. Петровъ
Петъръ Хр. Жековъ
Маринъ Лъвичарски
Маню Маневъ
Недълчо Петровъ
Лгоб. Ивановъ
Ганка Жекова

Брой 2 и 3

.АКАДЕМИЧЕСКИ

ПЪйчо Тодоровъ
Руси Георгиевъ
Тодоръ Захариевъ
Стеф. Рачевицъ
Стефанъ Коцевъ
Боню Милчевъ
Тодоръ Баевъ
Юрданъ Хр. Яневъ
Ллекс. х. Яндреевъ
Димо Балевъ
Михаилъ Урушевъ
Ради Радевъ
Цв%танъ Бенчевъ
Днгелъ Петковъ
Конст. Хр. Стояновъ
Трифонъ Трифоновъ
Кирилъ Тръпчевъ
Влад. Лбаджиевъ
Христо Минчевъ
Димитъръ Парлапански
Мария Висоцка
Димитъръ Константиновъ
Иванъ Яндреевъ
Янтонъ Дочевъ
Иванъ Георгиевъ
Стефанъ Живковъ
Ева Дубавицка
Димитъръ Димитровъ
Иванъ Евстатиевъ
Яна Илиева
Георги Балевски
Несторъ Несторовъ
Любомиръ Геновъ
Денчо Господиновъ
Юрданъ Бакаловъ
Василъ Гулевъ
Рачо Михайловъ
Върбанъ Гановъ
Любомиръ Русчевъ
Кирилъ Ценевъ
Йовчо Стефановъ
Илия Сираковъ
Петко Ковачевъ
Стефана Минева
Ятанасъ Боневъ

Бончо Янкуловъ
Симеонъ Нейчевъ
Петко Христовъ
Симеонъ Стояновъ
Стоянъ Ял. Стояновъ
Димитъръ Дрънски
Иванъ Бончевъ
Владимиръ Т. Груевъ
Иванъ Ивановъ
Стефанъ К. Гешевъ
Димитрана Дунева
Любенъ Тончевъ
Иванъ Желъзковъ
Стефанъ Ярнаудовъ
Тодоръ Николовъ
Любенъ Денчевъ
Миланъ Иоковичъ
Рангелъ Христевъ
Иванъ П. Пинзовъ
Рада Доскова
Рандю Рандевъ
Любомиръ Любомирски
Борисъ Хр. Стояновъ
Гено Ив. Кокаловъ
Тома Ст. Проневъ
Георги Юр. Данчевъ
Ив. Руси Пенчевъ
Тодоръ Т. Иванчевъ
Петко Иот. Петровъ
Недялка Цанева
Илчо Груевъ
Иванъ Хицковъ
Илия Янтоновъ
Манолъ Георгиевъ
Стефанъ Дипчиковъ
Мара Георгиева
Златанъ Тарговъ
Стефанъ Чолаковъ
Дим. Диловъ

IX в и п у с к ъ
М. Милчевъ
Пенчо П Христевъ
Ганчо Кр. Бурковъ
Емилъ Първ. Ивгновъ

Стр. 17

ВЕСТИ'

Мария М Тинкова
Марко П. Пеневъ
Салваторъ Рафаиловъ
Станко Ц. ЛаловтМаринъ К. Спасовъ
Христо Ст. Христовъ
Димитъръ Т. Капитановъ
Бор. Климентияновъ
Стоянъ Кр. Слабаковъ
Илия Т. Чолаковъ
Христо Я. Шериповъ
Любомиръ 3 . Илчевъ
Йовчо Ив. Черневъ
Слава Яргирова
Руси Маноловъ
Иванъ Ст. Беневъ
Петъръ Г. Вълковъ
Г. Лукановъ
П. Войниковъ
Ятанасъ Поповъ
Цоню Христовъ
ЯсЪнь Караивановъ
Бож. Янтовски
Михаилъ Туршу
Иванъ Стойчевъ
Никола Щирковъ
Олга Сорокина
Милко Гължбовъ
Димитъръ Мантовъ
Ст. Караганевъ
Ив. Цоневъ
Николина Николова
Дочо Митевъ
Ясънь Пчеларовъ
Цоню Никифоровъ
Стела Дечева
Влад. Николаевъ
Ят. Ятанасовъ
Дим. Бъневски
Тод. Глушкова

X випускъ
Михаилъ Костовъ
Янгелъ Янгеловъ
Гочо К. Момешки

Христо Ст. Беневъ
Грозю Д. Грозевъ
Петъръ Мисовъ
Гено Г. Мандаловъ
Тодоръ В. Шишевъ
Пенка х. Василева
Нено Г. Деневъ
Георги П. Поцковъ
B t p a Я. Саноцка
Руси Петр. Жечковъ
Конст. Янгеловъ
Сава х. Савовъ
Стеф. Тотевъ
Стеф. Христовъ
Хугасъ Хаджолянъ
Маркъ Т. Гелеловичъ
Дим. Черпоковъ
Дим. Крушевски
Иванъ Ивановъ
Петко Петковъ
Минчо Цоневъ
Транд. Димовъ
Ялекс. Зарифовъ
Недю Карабашаковъ
Тодоръ Неновъ
Ламбо Николовъ
Владимиръ Стумбовъ
Йовчо Иохневъ
Борисъ Лазаровъ
Стоянъ Торозовъ
Надежда Ятанасова
Методи Върбановъ
Пенчо Пъевъ
Калинка Шивачева
Станка Станчева
Люба Русева
Елена Димитрова
Люба Русева
Борисъ Пандовъ
Иванъ Ивановъ
Дим. Неновъ
Иванъ Джуновъ

XI випускъ»
Бор.

Божиловъ

Рониш 1-ва (или lain за СА Р ДЕ ЛИ
Б р а т я А. & Я . Кирякови — Варна
о т ъ 1 ю л и й п у с н а в ъ п р о д а ж б а своите, п р о и з в е д е н и я

===== марка „Лъвъ" и „Спортъ"

=

съ. р а з л и ч н и г о л Ь м и н и ч е т в ъ р т и т и и к р л г л и к у т и и .
Съобщаваме на почитаемите ся консуматори, че следъ получената награда златенъ медалъ и дип
ломъ отъ 1-ви националенъ мостренъ панаиръ въ Пловдивъ тази пролеть, сега фабриката ни
е удостоена съ нсво огличие — златенъ медалъ и дипломъ отъ Ш-та Варнен. промишлена изложба.
Низките цени, при които се предлагатъ, ги правятъ достжпни за всекиго, а отличниягь вкусъ и
качество ги правятъ незаменими.
Банали и д е л и к а т е с н и м а г а з и н и , набавете си ги отъ главното представителство

Хр. Дипчиковъ & Н. Костовъ
В а р н а ул. „ С о ф р о н и й " , 39. Т е л е ф о н ъ 5 0 0

Брой 2 и 3

.АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

Стр. 18

Ресторантъ „МОРСКО ОКО"
Бул. „Сливница" и ул. „6 септемврии" — Варна
Елегантна обстановка. Вкусна и пигателна храна, приготвена отъ първокачествени продукти

Първокачествена скара.

Финни напитки.

ВсЬкидневно радио-концерти

FmiliiTi „ВШЩЯ"

На абонати — отстжпка

Специална л*тна градина

М П ГД&Р0ВСКН 1 . 1
ВАРНЕНСКИ

КЛОНЪ

ул. 6 септемврии — Варна

Всички видове месингови, желЪзни и дървени мебели

Най-посецаваниятъ ресторантъ въ Варна

Комплекти орехови спални
— Детски колички —

Вкусна и доброкачествена храна. Вежлива прислуга
НЯ РЕДОВНИТ"Б АБОНАТИ — ОТСТЖПКА

„Костодннъ Геновъ" 1 1
МАНИФАКТУРА и ПРЕЖДИ

Ш п е р п л а т ъ — всички видове и размери
СОБСТВЕНО ПР03ИВ0ДСТВ0

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ

Рзнукеновъ £ Уохабодяяъ-Варна

НА Е Д Р О

Манифактура на едро

ОБУЩАНИЦА

Манифактуренъ м а г а з и н ъ

„Е В Р 0 П ft"
на ИВАНЧО С Т О Я Н О В Ъ
ул. Царь Б о р и с ъ — Варна

, Д И М О"
на Димо Бъчваров-ь — Варна

Елегантни дамски и мжжки обувки
оть най-финни кожи

ул. Преславска, тел. № 175
Разполага сь извънредно голЪмъ изборъ отъ коп
ринени платове. Ромени, крепъ сатени, жоржети,
папиони, крепъ дешини, сжщо и
вълнени и памучни платове
при цени конкурентни.
Отъ магазина

ТОТЮ УЗУпОВЪ - ВДРЙД

ШГ. Д1. И ЖШЛШ

ул. Преславска

Складъ на най-финни вълнени платове
при най-износни цени

С о ф и я — Варна

= Мшфакща 8 та щ що =

§ЕЗ^ Спомени о т ъ Варна
Ненадминат-ь и з б о р ъ на изработени о т ъ миди:

вази, боибщ тези щ ю щ н , в ш щ огледала и пр.
w яоввуревтвя • но въ тшвта [ТЕФИНЪ ш щ ул. 6 тшш 19, tny Сннгвръ

„АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ-

Брой 2 и 3
АКЦ.

Д-ВО ЗА ФАБРИКУВАНЕ НА

МЕТАЛНИ И 1ЕШ1111Р11 1 Ш 1 Н

„ВУЛКАЯГ
В А Р Н А
Телефонъ № 110

j СОФИЯ ул. Ломска" 11-а телеф. №> 37-32
•' ПЛОвДИВЪ ул. Бенксвскв 13 телеф. h 274

[ т п Нвноловъ 8 (№
В а р н а

Основана 1913 година

Вжтрешни и международни транспорти
о1шие, [кщов!!. представите
Специална вагонна групажна
:::::::::: служба отъ Варна ::::::::::
за вжтрешностьта на страната
:::::::: Специаленъ отделъ ::::::::
за износъ на зърнени храни и ва
рива, яйца, тютюни и добитъкъ

ПРОИЗВЕЖДА:

Шит дребна желВзария за строшъ,
::::: лопати, кофи, п р и и пр. :::::
СПЕЦИДЛЕНЪ ОТДЪЛЪ ЗЯ

8чки и готварски и з м и

Стр. 19

=

Мебелни транспорти
За телеграми: СТОЯНЪ НИКОЛОВЪ
Телефонъ 318

типъ „Перникъ"

I-ва Бмгща концесионидана U

Първа българска ш и ш а фвОрика

Братя Теневи
Варна-Девня
Телефони 71 и 429

ff

V
Варна

Пооизвежда и има постоянно на складъ
всички видове:

ПРОИЗВЕЖДА:

ЗЕБЛА (шевици), ТОРБИ (чували), ТЮТЮНЕВЪ
ШШ\
Ш1Ш КДРПЕТИ (ПШКИ) и КИЛИМЧЕТА

[ШШ-ЛННШУ,

Чисто вълнени килими, килимчета
и нжтеки персийски типъ
ленени пжтеки, бризенти и др.

за

натриево ялйна
натрвъ

з я ю т е н и изд-Ьли

Кадифета. нарани йлиии,
жщ.ттш.тшщ.

и

Телефони:
Фабриката 331
Склада 282

Телеграфенъ адресъ:
КИРИЛЪ

Брой 2 и 3

.АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ'

Стр. 20

исше Търговско Училище

При Т-ърговсно-индустпр, камара въ г р . Варна

Дава академическо образование на лица отъ двата пола, които се готвятъ за ржководни ад
министративни и организационни служби въ частнит-fe, обществените и държавните предприятия и
учреждения.
Дава теоретически и практически знания на кандидати за преподаватели въ разните видове
търг. училища.
Разработва обществено-стопанскитЬ и търговско-техническитв науки изобщо и съ огледъ на
икономическия животъ на страната.
Дава възможность на търговци, на стопански дейци и на чиновници отъ разни области да
изучатъ нЪкои специални дисциплини или чужди езици.
За студенти се приематъ лица, завършили сръдно учебно заведение (одобрено отъ Якад.
съветъ въ началото на учебната година)

К у р с ъ т ъ на у ч е н и е т о е т р и г о д и ш е н ъ ( 6 семестра). Св-ьршилите>
с ъ д и п л о м е н ъ и з п и т ъ п о л у ч а в а т ъ правата на лица с ъ в и с ш е обра
зование.
З а п и с в а н и я т а с т а в а т ъ о т ъ 1 д о 25 о к т о м в р и с р е щ у с в и д е т е л с т в а :
з р е л о с т н о , к р ъ щ е л н о , м е д и ц и н с к о и з а слчдимость. Т а к с а т а з а у ч е н и е
е 1250 лв. з а с е м е с т ъ р ъ .
Отъ такси се освобождава само единъ малъкъ процентъ крайно бедни студенти и то отъ
началото на втората година. Начало на учебнитв занаятия — следъ есенната изпитна сесия.

Дисциплини и упражнения.

!. Търговско-технически:
1. Обща теория на счетоводството.
2. Индустриално счетоводство.
3. Банково счетоводство.
4. Селско-стопанско счетоводство.
5. Теория и критика на балансите.
6. Търговско смътане.
7. Политическа аритметика
8. Търговска кореспонденция.
9. Организация на предприятията
10. Стокознание.
11. Упражнения и семинаръ по счетоводство.
12. Търг. технич. семинаръ (счетоводство баланси,
експертизи и законодателство).
13. Упражнения по полит. аритметика (български
държавни заеми).
14 Упражнения по кореспонденция.
15. Упражнения по стокознание.

III. Юридически дисциплини:
1. Гражданско право.
2. Търговско право (общо мънителнично и конкурсно)
3. Морско право.
4. Международно право.
5. Частно межд. право.
6. Административно право.

II. Икономически
1.
2.
3.
4.

Теория на политическата икономия.
Статистика.
Иконом..география съ огледъ на България.
История на икон. развитие на народитъ и
история на икономическите доктрини.
5. Икономическа политика.
6. Търговска политика и търговски договори.
7. Финансова наука.
8. Кооперативно дътю.
9. Стопанска история на България.
10. История на между на роднигк отношения и
източния въпросъ.
11. Индустриална икономия.
12. Кредитъ, банки, борси, и парично обръщение.
13. Работнически въпроси и соц. законодателство.
14. Семинаръ по теор. икономия и статистика.
15. Семинаръ по стопанска история.
16. Семинаръ по икономическа политика., търг.
политика търговски договори и финанси.
17. Специаленъ икон. семинаръ за VI Семестъръ.
18. Общъ незадължителенъ икон. семинаръ.

У!. Педагогически

IV. Чужди езици:
(Отъ който единъ задължителенъ:)
1. Френ. езикъ съ търг. коресп.
2. Нъмски езикъ „
3. Янглкйски езикъ

п

1. Педагогика
2. Дидактика
3. Методика
Хоспитиране
5. Организация
на образован.

ДИЕДИПЛИНИ :
Временно не
се четатъ

Подробенъ правилникъ се изпраща срещу 8 лева
ОТЪ РЕКТОРАТА.

