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Винаги сме поддържали, поддър
жаме и ще поддържаме, че едияствеННИТБ средства за изваждане община
та ни отъ сегашното й забатачено
финансово положение е&: а) разум
ното
използуване
до максимумъ
общинските ресурси; б) правилното
облагане гражданството съ разните
такси и берии, за да б&датъ те събираеми въ размерите, които св
"предвиждатъ въ приходната часть на
бюджета; в) съкръщения и икономии
въ расходигв; и v) най-главното —
съставянето реаленъ бюджетъ, ко
йто да приключва* упражнението си,
ако не съ излишъци, безусловно безъ
дефицити.
Възъ основа пунктъ 7 на чл. 64
отъ .закона за градските общини",
общ кметъ е съетавилъ бюлжето-проектъ' за тевущатата 1924/25 финан
сова година, спазвайки изложените
горе принципни положения и тоя
бюджете проектъ отъ няколко дни насамъ е иредметъ на разглеждане отъ
съвета.
Приходната му часть е разгле
дана и приета на първо четене. Тя
Отбеляза единъ, смета нъ за реаленъ
приходъ отъ 58,439,430 лева
Въ-заседанието си иа 26 того
съвета праст&аи къмъ разглеждане,
разхвдната часть.
'Разходите по разнит* параграфи
са. нагудени съ огледъ на неизбеж
нат-Ь административни, стопански и
/ р . нужди на общината, направяни
с& възможните с&кръщевия и ико

номии и се докарва едно балансиране
на расхода съ прихода.
Иначе не може и да б-вде. Ко
гато се желае искрененъ и реаленъ
бюджетъ, расходитв тръбва даблдатъ
въ рамките на приходите безъ вся
какви дефицити
И така: разходите за внесения
за гласувай: и приемане
отъ съ
вета бюджетъ за 1924/25 финансова
година ще се иагаждатъ върху база
ва е1инъ приходъ отъ 58,43У.430 лв.
' разискванията, v които станаха
при - разглеждането . на приходната
часть и тия започнати при разглеж
дането на разходната
даватъ впе
чатлението,. че и съвета държи за
реаленъ бюджетъ и ако разисквани
ята вървятъ все тъй гладки и безъ
преднамерености, разглеждания бюд
жетъ ще б&де реаленъ
Верно е, че за задоволяването на
много назрели нужди ще стане дума
за по голъми отъ предвидените въ
бюджето проекта кредити и че нъкои
отъ г. г. съветпицигв настойчиво ще
ги поискатъ, обаче, ако съ това не
се само демагогствува, вс-вки лесно ще
се убеди че простирането по-далечъ
отъ чергата, е не само невъзможно,
по и крайно пакостно за стабилизи
рането на финансовото положение на
общината.
И другъ п*тъ на с&щото туй
место нне сме изтъквали, че е предподчтително въ продължение на нъколко години, до като се газдрави
финансовото положение на общината
да останатъ незадоволени никои отъ
многото назрели нужди на общината
отъ колкото да имъ се предвиждатъ
само на книга кредити, безъ всвкаква
практическа резултатность.
Когато сме въ желанието си да
се стабилизира финансовото положе
нне на общината ни, ние тръба да
б-ьдемъ отърсени отъ всъкакви пред
намерености, класови съсловни олп
партийни и да възприемемъ сигурния
принщшъ: че е оо добро да отложимъ

за няколко години задоволяването жа
някои нужди, за да можемъ съ си
гу рность да ги задоволимъ при стабилизирано финансово положение и при
реаленъ бюджетъ, въ който предви
деното за дадена нужда, ше св упо
треби само за тая нужда и по такъвъ
вачинъ, постепенно и планомерно ще
блиатъ сигурно * задоволени всички
нужди. До сегашната практика — да
се предвиждатъ само крехвти, безо
гледоо да ли прихода по бюджета ги
позволява, не е отбелязала нищо задо
волително
За стабилизирането на фиванансовото положение на общината всички
тръба да пожертвуваме по н4що:
едни отъ личните си облаги, други
и ъ партийните си програми, трети
бидейки общественици, отъ исканията
си за това или онова културно, бляустройетвенно или въ друго направ
ление предприятие и пр.
Безъ тези жертви, стабиливирането
иа финансовото положение е не въз
можно; а бо.1Ъ такова на що, абсолютно
нищо не може да се очаква.
Имаме добро начало за реаленъ
общински бюджетъ За неговото ра
зумно изпълнение - ще намеримъ га
ранция и аъ предприетите реформи
въ финансовото отделение и пъ сче
товодството при общината.
При реаленъ бюджетъ и съ тия
реформи, подобрението на финан. покожение на общината ни ще крачи
бърже я не ще бъде далечъ деньть,
когато съ добрит* си ресурси общи
ната ще издигне своята финансова
мощь и ще б&де въ положение да
задоволи всички назрели нуждн.
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ненеквЧОбщинеки Веетнивъ
годинп. Схш.6 така еъ цель да запознаевъ вс*ки даяъкоплатецъ съ задъд
женивто му къмъ общината и да св ртетрааятъ ехществующите еега пререка
ния и спорове между чиновници и на
селение, отъ ехщата дата да се въведе
система на лични книжки за данъко
платците' и за лица, които консумиратъ
електричество, вода и кянализационно
право. Записванията въ книжките да
става по шафленъ (стълбовъ начинъ),
при който за всека категория облогъ да
' има отделна графа, а за отчитане на
консумацията на електрическа енергия
отделна страница. Отделението за лични
сметки къмъ I Априлъ всека година
права записвание въ личната книжка на.
всичка задължения иа лицата за новата
година възъ основа на спиеъци в норми
по новия бюджетъ, я ехщо в суми на
недобори за минали години. Постъпилите
еуяи чиновниците запиеватъ въ личната
книжка на данъкоплатеца въ съответни
те графи подъ сумата на облога подле
жать за еъбиране и при това* се отбе
лязва Н-pa на издадената вввтанцвя.
Ако облога се внася частично, то едно
временно съ записване на получената
сума се пресмята остатъка подлежащъ за
събиране.

й рщшэдш на
Общинското счетоводство.

ФИНАНСОВО ОТДЕЛЕНИЕ
Главно счетоводство.

Общинско счетоводство.
До Почитаемото Общинско Управление
въ града
Д О К Л А Д Ъ
отъ Ф. Белмеръ, професоръ при
Търговеката Академия въ Варна по
реорганизацията ва счетоводството
на общината
Господинъ Квете,
На основание личните преговори съ
Ваеъ в въ допълнение къмъ доклада отъ
11 Ноември т г № 5126, честь ни е
да Вя еъобща еледвото:
Съ цель на концентриране ояерацввтя по изплашаие на облога и от
странение на излишната загуба отъ вре
ме у населението, воденето на партид
ните книги за данавоплатците, а ежщо
я светвате за ползване отъ електриче
ство, вода в канализация требва да бя
датъ еъередоченя въ специаленъ отделъ
„Отделъ за лични «метки". А тъй като
еъ тоя отделъ ее вамвра въ непосред
ственна връзва каса, главно счетовод
ство в емлячвв кнвги, то тЪзж послед
ните е по целесъобразно да бхдатъ разнолежепи въ едно и ехщо помещение в
да бхдатъ подчинени на главния сче"товодитедь въ общината.
Изяенение на еъетоянвето на смет
охме на данавоплатците в на дебеторите но консомация на електричество, вода
в квнализацвя требва да стане при повеща на партидна книги въ форма на
подвижпи яветова, въ които за всеки
даиахоплатецъ да бхде открита само
една еметка еъ определена Л и съ допълннтеленъ дистъ за отчитане консу
мацията за електрвчвева енергия за техвввеекя цеди и за осветление.
. Веячки категории на облози, под*
лежащв за еъбиране отъ дадено дице,
да ее запиеватъ въ дебитъ на сметката
а фвктвчеекв постъпилите еуми на вредвтъ ва ехщата сметка. Макаръ, че
сметката се явява въ проета форма, по
тозв начвнъ вма пълна възможность да
ее определи не еамо общата еума на за
дължение лицето въ даденъ моментъ, но
в да ее детайлира остатъка на задъд
женвето по ватегорвя на обвозите Виеето да ее записва наименованието на
•обжога въ тевета, както това въобще е
прието, ерешу сумата да ее постави еъответввя № на облога Ето защо всеки
облогъ отъ момента на въвеждането му
в преди да бхдв запвеанъ въ книгите
получава еъответевъ № и тази нумера
ция етрого да св въведе въ целото
счетоводство.
Естественно е, че всички схщеетвующи до сега партидна книги въ различ
яжте отделения разнообразни по форва
яв грвфироввв в ехдържавия требва да
бхдатъ изоставени отъ 1 Априлъ 1925

Концетрацията на операциите въ едно
отделение в запвеването всички взаимно
отношения съ данъкоплатеца поередетвомъ само една еметка въ гореказаната
форма, не само, че се печели време и
влага удобства и порядъкъ, но в пре
дизвиква голямо съкращение на переонала.
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основа на девата чаеть на бележката
която е останала въ разпореждане в&
отдЪленяето. При подобно органвзвраве
на твхнявата въ извършване операциите
публиката губи минимално количество на
време. Въ края на деня главното сче
товодство установява обшото количество
на издадените операционни бележки,
отделно по приходъ и разходъ, спереди
контролната книга събира ги, групира
по параграфи и пунктове на' бюджета,
събира всека група по отделно и съста
вя каеовъ оборотъ за даденъ день.
Касовия оборотъ представлява таб
лица за движение сумите по касата за
дадепъ день, разделена на две чаетв:
лева — приходъ десна — разходъ. На
приходната,страна се запвсва първо оста
тъка отъ касата, вънъ началото на опе
рационния день, я следъ това парагра
фите и пунктовете на бюджета, по които
ех поступили суки презъ деня. Срещу
тези наименования ее запиеватъ сборо
вете, получени при събиране на'првходните касови бележки, а долу св взважда
общая сборъ на приходната страна в*
касовия оборотъ. На разходната страна
на касовия оборотъ първоначално са за
пиеватъ параграфите и. пунктовете . ва
разходъвя бюджетъ, вовто еж заеегиати
отъ операциите за даденъ день. Срещу
техъ иоместватъ сборовете получени пра
събиране на разходни касови бележки, а
схщо и остатъка къмъ края на деня,
споредъ сведения отъ касиера в наипоеле, делу св изважда общия сборъ на
разходната страна на оборота. lips по
добна конструкция, сборовете по при
ходната в разходната страна на каеоввя
оборотъ требва да бхдатъ тхжденственъ,
ако не се получили _ тхждеетво,-~м_-Нвравенството на страните показва налвчностьта на грешки, които требва да ее
• наниратъ и корегиратъ. Касовия оборотъ
ее скрепява еъ подписите на счетоводателя държавния контрояьоръ и ваеввра
в ее приготовлява въ 3 евзвмпдяра за
кмета, за държавния вонтрольоръ в за
счетоводството на общината.

Технически работата по изплащане
налози ще се състои въ следното: когато
данъкоплатеца се- яви въ общината, да
изплаща некой' евойнахогъ, той поднася
личната си книжка на чиновника въ от
делението за лични сметки и му съоб
щава какви налози иска да плати. Чи
новника сравнява означените въ книжка
та сувн съ съответните данни по лвч
вата сметка въ партидната кнвга в еледъ
вато се убеди въ 1хждественвостьта на
сумите съставя операционна бележка, на
Съ цель за удобства при запиеване
която дава пореден ь Н ръ споредъ кои
на
касовите
бележки въ бюджета в др.
тролната книга, откхсва дЬсиата часть
спомагателни
книги, всека страна отъ
> на бележката в я.вржчва на клиента, а
} останавата лева чаеть натъква на игла ваеовия оборотъ ива още особена графа
та. Клиента еъ този докунентъ отива ва означенве кодячеетвенвите бележки
при касата в го предава заедно еъ па во съответния параграфа вдн пунктъ.
Сборътъ по графите на количеетвенняте
рите на касиера.
бележка споредъ касовия оборотъ требва
Последния приема парите, еверява '
да съответствува ва количеството вздаполучената сума еъ тая указана въ бе
дени бележки, споредъ коптралната кнвга.
лежката, запвсва № ра на бележката в
Въ края на деня вевчкв врвхвдноеумата въ проходната касова внига еледъ
разходнв касови операции се офоряяватъ
това откъсва отъ бележката долната
още съ обявление и платежни заповедв
часть, която щеипелова, подписва и дава
въ форма установена отъ закона ва град
на клиента, а горната часть запазва
ските общини.
вато оправдателенъ довументъ за касата.
Клиента ее повръща при чиновника, на
При организиране на партидните
когото е предадъ книжката си и му по внвгв по горе указаните начала особен
връща получената отъ касиера часть отъ но сериозно внвманве требва да ее обър
бележката, убедявайки се по тавъвъ на не на контродата ва правилното водене
чвнъ за извършените изплащания, чи на книгите, тъй вато намирането ва до
новника издава квитанция съгласно чл. пуснати погрешни среща затруднение я
390 отъ правилника за прилагане за ее губи много време. Месечния контролъ
кона за градските общини, вписва дан прв помощьта на оборотив ведомости по
ните за изплащане въ книжката на главната н приходиобюджетни книги св
клиента в му я повръща заедно еъ кви явява недоетатъченъ в затова требва да
танцията, а записванията по партидните се прибегне къмъ седвиченъ контролъ
книги, чиновниците извършват» предъ посредствомъ специална вонтродяа ве
свободното отъ публиката време в ъ »
домость

Страница 3
Всека счетоводна операция требва
да ее еъпровежда съ операционна бедежка, които биватъ касови и не касови.
Първите ее д*лятъ на приходни и раз
ходни, его защо операционните бележки
ее р&зличаватъ отъ цвета си. Записва
нето по счетоводните книги етава из
ключително въз* основа на операцион
ните бележки.
Главното счетоводство води дневнвкь, главна книга, касова книга, при
ходна и разходна бюджетни книги и редъ
други спомагателни книги, като: книга
за принадлежащи на общината недви
жими иноти, книги за мобили, орждия и
инструменти, книга за съоръжение на
предприятие отъ търговски характеръ,
книга за депозити, за дебитори в кре
дитори, за отчетни лица, за депозанти,
за заеми, за специални капитали, за
цйнни книжа и т. н.

Варненски Общински Веетникъ
Възъ основа на нашите преговори
аз/ь съиъ еьгласенъ да поема ржководетвото за реорганизиране на общинското
счетоводство при елвдаит* условия:
X) Общината, е длъжна да сключи
съ мене специаленъ договоръ за реор
ганизиране на счетоводството на начала
изложени $ъ моит* доклади отъ двесъ и
отъ И воемврий. Д? 6126 съ срокъ отъ
I януарий 1925 г. до 1 юлнй 1926 г.
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такива операции въ: електрическото от
деление, вода, каяадъ, лозовъ разеидникъ, зеленчукова градина в др.
Благодарение на обстоятелството, че
закона за градските общини почти не
се занимава съ счетоводството, книгите,
които извекватъ чл. 2 отъ закона за
търговекате книги можемъ да ги въмвдемъ, безъ да бждвмъ въ противоречие съ
нървая законъ. Въобще, прв реоргани
2) Общипата требва да представи зацията 'не ще бжде нарушенъ, както
на мене въ течение на срока на дого закона за градските общини, така ежщо
вора пълна власть относно служащите и правилника за неговото прилагане.
на главното счетоводство, касата и сче Както счетоводната наука, така ежщо и
товодните отдели на предприятията отъ закона за търговските книги разбирать
подъ думата счетоводство, само двойното
търговски характеръ.
счетоводство, ето защо Й по причина изло
3) Уволнения и назначавания на слу
жени въ доклада бр. 121 ще треба да бжде
жащи на счетоводните отдели г. кмета
въведено двойното счетоводство.
може да прави само възъ основа на мои
Сегашния начвнъ на водене книги
те виеменни представяния и доклади
:
те
е
съ доста лефекти:
; 4) Азъ;имамъ право по лично ус
1. Маса грешка, които ни еъздаЗа поставяне счетоводството на пра мотрение и изборъ да назнача 4 лица
вилни начала необходимо е да се въз- въ качеството на мои близки поомощни- ватъ неприятности съ гражданите.
2. Губено много време, както на
танови на 1 Априлъ 1925 год. размера ци отъ/1 януарий 1925 год. и община
гражданите
съ ходенето оть етая на
на капитала вложенъ въ имущества, да та тьёбва да вмъ плаша възнагражде
еття,
така
ежщо
и на чиновниците.
ее установи стойноетьта на недвижими ние ежемесечно; на 2 лица по 3,500 лв
3.
Никаква
връзва на една книга
. и движими имоти, които еж еобственоегь и на 2 лица по 4,000 лв. Тези мои по
съ
друга
и
никаква
възможноеть да уна общината, а ежщо и да ее оцени мощници първоначално ще се завимаватъ
знаемъ
верно
ли
еж
заведени
сметките
стойноетьта на съоржжения я*наежжда- съ подготвителна работа, а отъ ] ап
или
не.
ниа, макаръ и въ приблизителна оценка. рилъ 1925 г. ще изаълняватъ длъжноОтъ горказаното е очевидно, че ра на гл. счетоводитель, счетоводитель ни
4. Никакви данна за дебиторите н
ботата но реорганизация на счетовод електрическо отделение, счетоводитель на иредчторите на общината
ството на общината се състои отъ две водопроводно и кавалззационо отделение
5. Незнаемъ резултата отъ дейнои счетоводитель на работилница, лозар ностьта нн въ нашите търговски пред
части:
ство, градинаретвв и пр. Тъй като тия приятия.
,1) отъ подготвителна работа до I лица не се явяватъ като редовни слу
в. Касиера изпълнява функциите и
априлъ 1925 год и '
жащи на общината, те требва да полу- на счетоводителя, което неще, епоредъ
. 2 ) Отъ текуйа работа, т. е. запие- чаватъ своето възнаграждение независимо
счетоводната наука е недостатъкъ.
ване на текущи операции за 1925/926 отъ. това получаватъ ли редовно служа
7. Много сметки ама почти вееко
финансова година включително до съста щите своите заплати за даденъ мвсецъ
лице. .
ф
вя де на "" имуществен*-баланеъ на 31" или не.
'."•
• • . "'.-.С -.'.
8. По единъ в сжщъ видъ см1ткм,:
нарть 1926 г. и бюджетния отчетъ за
едно и ежщо лице, има отворени по Hi1 9 2 5 — 2 6 год.
•
5) Общината в длъжна да предо
колко сметки.
Подготвителната работа отъ своя стави за мене и за моите помощници
9. Много вземания на общината ее
помещение удобно за изпълнение на го
страна се разпада на:
водятъ на списъци, вместо въ редовни
1) Възстановяване м оценка на не реказанат» работа.
книги.
' 6) Общината да плата на мене за
движимите и движимите имоти, съ10. Много мжчяо ее иамиратъ пар
ораужения и насаждания,
установя моя трудъ за руководство на всички ра
тидите
на вееко лице.
боти
по
реорганизацията
възнаграждение
ване
на
сумите
недобори,
деби
11.
При издаване паепортъ и другм
100,000
лева
които
да
имамъ
право
да
тори, кредитори заежи и специални ка
нужди
лицето
требва да отиде въ непитали и най-после уяснение остатъка получавамъ епоредъ поитЬ нужди, но не
колко
отделения.
Въ вееко отделение
отъ разходни бюджетни предначертания повече отъ 5,000 дева всеки мвсецъ,
ей
поелтжваме
съ
репертуара я етава
Настоящия ми докладъ, моля Ви,
за 1 9 2 4 — 2 5 год., подлежащи на изпла
нужда
удостеверение
да му ее мздава.
щане презъ време аарилъ - юний 1925 г. г-нъ кмете, да бжде поставенъ за раз
12. При вееко завеждане ма ново
глеждане предъ Общинския съветъ заед
. 2) Изроботка съответни формуляри но съ доклада отъ 11 ноемврий № 5 1 2 6 . книга аа новия периодъ етава нужда да
в образци за книгите и бланките, ин
Съ почитъ: (под.) Проф. Ф. Велмеръ. завеждаме и новъ реаертуаръ.
струкции, нравила н предписания, под
Варна, 19 декемврий 1924 г.
готовка лични сметки по партидни книги,
Преимущества ма предлаганата
попълване с*ь съответни данни книжките
реформа еж еледиигЬ:
До Общинссия съветъ — тукъ. •
на данъкоплатците и най-после подго
товката на бюджетните и др спомага
1. Верни сметки;
.
Д О К I А Д Ъ
телни книги за 1 9 2 5 — 2 8 год.
2. Значителна икономия на време
Господа съветници,
и следователно икономия на переояалъ.
Текущата работа за времето отъ 1
3. Яснота въ общия ходъ на опе
Отъ доклада по реорганизиране ечеаприлъ 1925 год. до 1 Юлий 1926 год.
рациите
товодвтвото, напечатаяъ въ брой 121 на
се изразява въ общи ржководетва и на
4 Леснота въ изпълнение счето
блюдения за новъ счетоводенъ органи- общинския веетникъ и заповедьта по на
водната работа.
.зъмъ въ неговата целость, за отстране- значаване на Христо Капитановъ напе
5. Икономия на хартия.
чатан*
БЪ
брой
123
на
ежщия
веетникъ
нвннв на възникващи търкания и гра
6. Икономия на корите на реги
става
ялно,
че
реформата
ее
налага.
Ре
павини, предвижданието на които е не
стрите.
формата
ее
налагааи
съгласно
чл.
2
отъ
възможно при изработване на общата схема
1, Лесна справка
на счетоводството, въ съставяне месеч закона за търговските книги, който гла
8. Установяване точно еанеличси: „Съ изключение на държавните бан
ните оборотни ведомости, въ установя
ки, всички останали държавни, окржжяи воетьта.
ванв на необходим* счетоводенъ и тех
9. Методично класиране на еметкнт*
и общински учреждения, които извърш-1
нически контродъ и най-пееле, въ съ
ватъ търговски операции, еж длъжни да |
10. Неограничена продължигелноегь
ставяне на имущеетвенъ бадансъ на 31
•одятъ пълно счетоводство въ духа на на книгата.
мартъ 1926 год и бюджетния втчетъ за
настоящия заюнъ." Нашата община има
И . Възможност* да отетрананв яз1925 26 год.

пълнените и безполезните листове.
12. Избягване множество преноси.
13. Намаление дебелината на ре
гистрите.
14. Намаление чиелото на книгите.
16. Возможность да се разпредели
работата между книговодителите, както
пожелаемъ.
16. Малко место е нуждао за архива.
.17. Възможвость да свържемъ вс*ко едно заявление еъ поетоящия номеръ
на сметката и по такъвъ начпнъ улес
нява ее справката.
18. Репертоара е приготвевъ единъ
пхть за винаги.
19. Ще намалеятъ оплакванпятъ ва
гражданите.
20. Всички необходими сведения,
както за общпнеквя еъветъ, така и за
отделенията.
2J. Когато искаме да проследимь
една сметка за редъ години, ве ще ста
ва нужда да търеамъ много тевтери, за
щото лиеюввд* ех единъ следъ другъ.

ното водене и изработването на счето
водство^ въ разнитЬ отделения. На 19
декемврий м. г. г-нъ Проферосъ Белмеръ
иредст&вв на р. кмета доклада напеча
танъ по горе На 29 декемврий м. г.
Христо Капитановъ представи доклада
напечатанъ на второ место. Общинския
еъветъ въ заседанието си отъ 15 того
следъ като изслуша доклада на г. кмета
съ дата 29 декемврий м. г. и некой по
яснения отъ г. Хр. Капитановъ, възпринапълно същия докладъ, като назначава
за цельта Христо Капитановъ. който да
приведе въ иипълнение решението на
съвета. И така сегашното ни счетовод
ство, което датира отъ 1887 Год., ще
претърпи изменения, коит^о се налагать
отъ времето.

№ ! 1 TPHESHi
Д-ръ Маркъ В. Попповъ.

За да може да почне предлаганата
рвФориа ще е необходимо.
1. Да ее удобри доклада напечатанъ въ общинския веетникъ брой 121
отъ т. г.
2. Да се удобрв доклада и поемнид,
<* уеловия за напечатване 40,000 диета
за регистри.
^г*Э- Да св приет»:»»/* сегашните стаи
на статистическото отделение, емлячните
регистри и^кбнмсарията споредъ скицата^
за да образуватъ общъ салонъ за ече;ОР ^вото, каса и емлячните регистри.
/А. Счетоводството да* се свърже съ
итрешенъ телефонъ еъ всирки останали
служби.
5. Въ общия еалонъ да се напра
вата около 30 м. високи маси за да мо
же нравъ да се работи. С&що така да
се направятъ около 20 м. гишета за
публиката. .
Кметъ: (подп.) Стояновъ.
Постоянното присутствие на общмнското управление начело съ кмета г. II.
Стояновъ, водвми отъ съображение да
яма общината редовно счетоводство, въз
прие идеята да се проучи сегашното сче
товодство на общината и да се подирятъ
начини за отстранение на сегашните де
фекти. За цельта 6txa натоварени г-нъ
Профвсоръ Белмеръ отъ тукашната тър
говска академия и г. Христо Каиитаиовъ
бившъ директоръ на Банка „Навредъкт/
да нроучатъ въпроса. На 29 септемврий
м. г. почнаха работа и следъ щатялно
проучване те представиха своя докладъ
напечатанъ въ брой 121 отъ 19 ноемврий 1924 г на общинския веетникъ,
кхдето носочватъ, че е необходимо да
се въведе двойтото счетоводстсо на под
вижни лиетове и ее централизира воде
нето на сметките въ едно отделение.
Въ брой 123 отъ 2 декемврий 1924 г
на общинския веетникъ е напечатана заповедьта на г. кмета, съ която се наз
начава на постоянна работа г. Христо
Капятановъ, който ще се занимава еъ
обстойното проучване и съставяне всички
образци
по
счетоводството,
включително правилниците, наредбите и Tix-
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жилищната статистина. <•
\
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Бдинъ много вижень елементъ на
градско-общинската статистика е стати
стиката ва постройките и жилищата. Въ
общественно икономичеекитъ животъ на
хората, постройките играятъ важна роль
поради обстоятелството, че въ т^хъ на
селението живее, държи складирани свои
те имоти, използва ги за етупанската си
дейность и пр: Затова и задачата на
статистикага за постройките се състои
въ цифровото изследване на сжщите,
особенно споредъ назначението имъ, до
ходите и цените на самата постройка,
категориите притежатели (юридически
или физически лица), споредъ техпическите имъ и хигвеничееки предимства
или недостатъци, видъ на строежа, чис
ло на етажите, година на построяването
а пр.
Практически статистиката на пост
ройката има две назначения:
1) Служи като база при; опреде
ляне и събиране данъците
2) Олужи като единственно средст
во да ни даде точни и нагледни сведе
ния за начина, по който се използватъ
жилищните постройки. Въ такъвъ слу
чай тя носи названието жилищна ста
тистика.
Предметъ на нашето изследване е
значи жилищната етастика.
Жилищните кризи ех майката на
жилищната статистика. Най много ' отъ
жилищни кризи страдать градовете; за
това въ всека една добре уредена градобшина има и уредена жилищна ста
тистика.
За малките градове, еъ малко ин
дустриално население или незначителна
търговия, тая статистика нема особенно
значение, тъй като таяъ числото на жи
лищата и нуждата отъ такива може лесно
да се определи отъ разликата между
; предложенията в търсенията. Но за го

лемите градове тя е отъ първостепенно
значение.
II
З а д а пристхпимъ къмъ система
тическата организация на стат. на по
стройките, требва да започнемъ съ опре
деляне числото на застроените градски
иарцежи въ чертата на градътъ Друга
една таблица требва да св състави за
общата повърхпость ва постройките я
начинътъ или цедите, за които те ее
използватъ: жилища, индуетр. заведения,
магазини, общест. и администр.' здания,
неисиолзвани постройки и пр ,\ като по
този начинъ определимъ процента, който
се пада на жилищните постройки. Друго едно интересно съпоставяне на ^Данните
е това за /растежа на строежите ва жа^"
лищата и другите постройки. Казахме, че
не всички постройки се употребяван за
живеене, а едни отъ техъ удовлетворя ватъ исключително обществените, кул
турни и економич; нужди на населението
Въ този случай едно наново еъпостяв&ве
на данните за строежите и предназна
чението ва постройките ще ни даде
представа за културното развитие н»
градътъ
Иежолзването на жилищата не е
еднакво; въ некой етъ техъ числото на
обитаваните стаи е много по-малко отъ
това на общото число стаи. Въ другм
случаи въ едно сравнително малко число
ех принудени да живеятъ много хора.
Ето защо тия обстоятелства за различ
ното исползване на жилищата изисква
едно процентно определяне на гъстотата
на живущите въ техъ, като единъ симптомъ отъ важно значение.
- •
Друго важно обстоятелство, което
поражда тесна връзка между статисти
ката за жилищата и тоя за населението,
е зависимостьта между числото на жили
щата и жителите и тяхното числово из
менение. Отъ тукъ най ясно може да се
ветъкне достатъчноотьта или недостатъч
ността отъ раеполагаемостьта еъ жи
лища за нуждите на насението, отгдЬто
се взематъ и директивите за организи
ране борбата еъ жилищната криза.
Заедно съ стремежа да ее удовлет
ворять жилищните нужди на население
то ее забЪлЪзва една тенденция въ домостроителите, щото новостроящите св,
жилища да отговарятъ не само на обикповенните нужди за подслонъ, но и на
културните нужди и вкусъ на иритежа: телите. Презъ последните юдини ее
, построиха въ Варна жилища, които ех
• въ архитектурно и културно отношение
; едва грамадна придобивка за градътъ.
i На местото на джуджетата-едноетажни
| кхщици еъ много ограничено число стаич
\ ки, неге имаме сега много неколво етаж! ни здания, съ неколко самостоятелни
апартементи за отдаване подъ наемъ.
Въ този случай статистиката има за цель
да даде точна картина за всички жили
ща и техното вхтрешно распределение
по отношение числото на стаите, техната големина, гхстота на живущите въ
техъ, както и да определи колко отъ
стаите се отдаватъ подъ наемъ, стоятъ
незаети или служатъ за други цели
Тая статистика е особенно важна въ
социално отношение, тъй като тя Ви
дава една точна представа за условията
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прв които населело живее в служи
онова което тя воже
да даде на
за основа на еоцв&та политика. Ива
своит! граждани, и отетхпи на своите
лв много отъ г о л р и удобнв жилигости прЪзъ сезона '
ша, които не се |одзватъ а стоятъ
Варна, Януарий 1925 г.
праадни, това нова, че общо изето
наеелеввето е BHI бедно, не воже да
заплаща гол*мит^аевв в е принудено
Хр. Капитановъ
да жив£е въ вал нехигиеничнв кжшуркя. Тая статна дава сжщо така
базяеа, върху ко* жилищните ковисви
опр*д*лятъ кате/ИНгЬ на наемитЬ, въ
зависимость отъ/&Дл<>яението на при
Продължение отъ брой 126.
тежателя матежоепособноетьта на нанаеедони^въ които случав ее взема
0 Сметки на капитала
подъ В1§нвв в доходътъ яли зарабо
00 Капитадъ v
тъка п,«д*лнит4 лица.
01 Акционери
1.
—
Резерви и Амортизации
, ^порвдъ лицата, които владЬятъ
10
Резерви
"жилището, то може дя принадлежи на
100 — Законни резерви
чаетни лица, живущи или не въ" него,
101- — Резерви за подновявана обществения или държавни институти
ч
не на ватериалвт*
в ар. Въ тесня зависимость еъ това
11 Авортвзация
стои проблената, колко отъ притежате
110 Амортизация на мобили
лите жив'Ьятъ въ еобственви жилища,
111. — Амортизация на недвиколко и какви етан или етажи ее отда
жвмв имоти
ват* подъ наемъ, както и числото на
2.
—
Загуби
и
печалби
живущите подъ наенъ, За още пе
20 Общи разноски
голово удобство тия данни ее изразя200 Осветление
, ватъ процвнтуално.
201 Отопление
Знаевъ, че не всички власи на об
.302 Наемв
ществото хивеятъ при еднакви условия;
2
0 3 Осигуровки
при днесвашниятъ евоноввч. строй, насе
21
Лихви
лението се дъми главно на две класи:
22 Разноски по продажбата
внотни и бедни. Това обстоятелство най
220 Комиеиона по продажбите
добре ее отразява върху начина на жи
221
Публикация
вота, отгдЪто в се явява задача на
222
Амбалажъ
стат. да определи колко отъ население
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Счетоводство но подвижни
листове.

то живее въ първия, вторвя в пр. етажи,
въ мазите или избит*, по таваните,
бездомни в пр.

Разделяме сметките, които предпо
лагане да отвриемъ наивного на 10
групи: 0 Сметки на капитала, 1. — РеПоради економич. условия, . много верви и Авортизацвя . . . и песледня
фамилии св принудени да ЖИВ'БЯТЪ по група J& 9
много заедно. Въ тавъвъ случай инте
Всека група воже, отъ своя страна,
ресно • да се определи, въ какви връз да се раздели на 10 части 010, 0 1 1 ,
ки се навиратъ помежду св живущите 0 1 2 . . . 019.
заедно: единично живущи, глави на се
Иодъ групите могатъ. сжщо да съ
мейства, съпрузи, деца, роднини, при да ее разделядъ на 10 части напр. подеслуга, въепитатели, наематели, гости в пр
групата 012 ще съдържа: 0120, 0121
Като заключение на тоя вратъкъ 0129 и следва нататъкъ неограничено.
прегдедъ яя жил. стат ще спомена и
Оравневи двата начина пунктове 20
етат. за нае мит*, които св сжщо пред- и 21 ще забележимъ, че въ първия наматъ вя интересни социални проблеми чинъ, пе е нужно да ограничаваме смет
и които наеми се определять отъ ре ките въ 10 групи. Втория начинъ, при
дица фактори: економич. положение на всичко, че има това ограничение, гру
лицата в държавата, м$еечниятъ доходъ пите и подъ групит* даватъ възможна лицата, състояние на валутата и пр. вость да имаме, безконечно подразделение.
22) Преимущества на класиране
III.
сметките по естество:
Това ев основните пробдевв на
10 Дава ви се въаможность, всички
жилищната стат. Но съ това въпроеътъ
последователни баланеи да даваме, подъ
не е нечерпанъ; тия основни етатиствч.
единъ и сжщъ редъ.
данни ногатъ да дадътъ още хиляди
20 Тези сметки еж класирани въ
второстепенни стат. данни, които инте
различни
групи, подъ единъ и сжщъ
рееуватъ обществото и управлението. Те
редъ,
вместо
да бждатъ разбъркани, ка
Да ватъ в най-добрата илюстрация и
къвто
е
случая,
съ подвързаната внига.
материал* за разрешаване на най комп
3
Отъ
това
второ
преимущество, произ
лицираните социални проблеми, защото
«татнетич. числа не еж мъртви числа, а лиза че е веекога възможно да имаме едно
такива, които най-красноречиво говорятъ постоянно положение на предприятието.
в тоя който ги рязбира, може да извле Нашия балансъ, както актива така и па
сива, ще ива: едва графа за групите
че големя полза отъ т£хъ.
0, 1, 2, 3 . . . 9 (гледай пунктъ 21),
Варна, върху чието бждаще е кон- втора графа за подъ групите 00, 0 1 ,
Цвнтриранв нашето внимание и грижи, 02 . . . 10, 11 . . 19 . . . и въобще
требва да притежава добре уредена жи толкова графи, колкото подразделения
лищни стат., защото ако искаме отъ нея има групата. Баланеа на нашия прим*ръ
да създадвмъ едииъ първоетепвнвнъ ку- въ пуактъ 2 1 , ше има 3 графи за су
ми*.
Ето в самото разположение:
|
роргь, тр*бза дя вмаме винаги наржка
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Тика методично предадвнъ баланса
става много ирегледевъ, получаваме нвтереева статистика, благодарение на коя
то, шефа на търговската вжща ща мяя
цредъ очи, различайте фази вя своя
търгоискв животъ. Ще му се даде въз«
можноець, да направлява добре евоитж
търговски работи.
4° Едно друго преимущество: лесно
е веекога да поставяме една нова смет
ка, безъ да всеваме дезорганизация на
примитивнитя ехеиа.
23) Въ извеетвв предприятия е ин
тересно да rpynndaMe клиентите отъ ед
на и ежща местность, отъ една м сжща
страна, като наредвмъ сметките по азбученъ редъ на градовете. Ш този на
чинъ получаване географичеевята влаеифвкация.
24) Некой лица предпочитать alphaаумеричеехото класиране, при което,
сметките ех наредени по азбученъ редъ
а при всека буква иди подразделенията
на буквите, по реда на вумерата. Тази
еиетема, не е иищо друго, освевъ едно
сливане на азбучното класиране (пунктъ
15) в класирането по нумера (пунктъ
17), тя нема годено приложение.
25) Счетоводството ви подвижим ли
стове е по-икономично. Едивъ лнетъ де
когато не ее изпълни, не го поставяме
въмъ архива, когато ври подвързаната
книга, заедно съ изпълневит* листове
отнватъ и много праздни. Прм мяого слу
чаи, на единъ лис» завеждаме опера
циите за редъ години по такъвъ начинъ
спестяваме писането по неколхо пжти
иието на еиетката. За удобство въ ра
ботата, регистрите еъ които работимъ
биветъ тънки, когато тези на архивата
биватъ дебели. По такъва начинъ, съ помалко кори съхраняваме листовете въ
архввата.
26) Поетоянния № на еиетката вв
дава въвможность да ииаме ясна и бърза
представа за историята на сметката.
ХЛрезъ всичкото време на ежщеетвувянето й листовете еж варедеви единъ едедъ
другъ и всички нуждни сведения ги
имаме въ наи-екоро време. Целою дви
жение ва сметката ее намира въ едивъ
региетръ, а не въ веколко, както е слу
чая еъ подвързаната книга
21) При подвързаната внага, вя

илуиечига иощинскв иестникъ ч
един* регистръ, -може да работи само
едно лице. Ако ее случи, че постъпи
лите дпевни операции не могатъ за
единъ день да се заведагь въ кпвгати,
то тогава не ще бхдемъ ажуръ, работа
та по завеждането ще остане назадъ.
При подобни случаи, счетоводството на
подвижни листове ни дава возмож
ность да разпределвнъ регистра между
неколко лице и да можемъ своевремен
но Д8 ваведемъ сметките.
Когато имаме много работа презъ
работния сезонъ или при приключване
търговската година можемъ да рмзпределимъ регистра между по вече лица и
по такъвъ начинъ, постъпилата дневна
работа, ще бяде заведена своевременно.
28) Еластичностьта на това счето
водство, ни позволява,
да
можем* да централизираме всички в ил, о
вв сметки въ единъ регистръ. Това ще
ни улесни въ справките, въ изучване
историята иа титуляра а така схшо ще
ни еъздаде удобства за съхранението въ
архива.
29) Удобно се работи съ книги
обикновенъ форматъ и еъ средня дебе
лина. За архивата можеиъ да увеличава
ме, дебелината на регистра. Това счетотоводетво ни позволява да имаме едното
и другото удобства, така щото, при опе
рирането ще имаме средня дебелина ре
гяетръ, а. коглто ги поставяме къмъ ар
хива, ще сливаме листовете отъ неколко
регистра въ по-малко такива. При- тоза
счетоводство вмаме неограничена про.дължителноеть на- книгата. Тььа пре
имущество ни позволява. да ризпределимъ рабстата по* 'откриването на нови
сметки презъ целата година а не както
,ари подвързаната кни^а, да ли се съз
даде много работа въ края на търгов
ската година, при приключването и от.криването на ново За да не закъснееш.
съ приключването, съ месеци по рано
почваме подготовитеЛната" работа. При
подвижните листове това неудобство
иачевва. Откриването на новите сметка
става неусетно презъ течеваето на го
дината. При такъвъ случай- приключва
нето отива по-лесно. Ако искаме да има
ме историята на сметката за две, три,
деееть години назадъ не е необходимо
да се справяме съ две, три или деееть
книги. Когато искаме да нроследпмъ вър
веха на работите на единъ клиентъ,
това постигаме много лесно. Съ една
дума, ний немамепо вече една серия
КНИГИ, но една само вечна книга. Да
предположим*, че единъ клиентъ не е
имадъ никакви операции отъ 5 години,
10 години и т. н., наново започва ра
бота съ *наеъ. Вместо да му отваряме
нова сметка, както е случая пр «подвър
заната книга, ний си послужваме сь до
сегашната сметка.
Въ резуме, ето преимуществата на
неограничената иродължптелность на кни
гата, прн счетоводството на подвижни
листове:
1 Единъ и л ь , за винаги сметките
ех открити, безъ да ни се създава иного
работа, при приключването и откриването
на ново.
2. Леснота при снравките. За да
проследимъ операциите съ едно лице,
за редъ година, пв е нуждно да отва
ряме много КНИГЕ. Нвй отваряме само
две; текущата (на. която работиаъ) и
архивната (въ която съхраняваме из
пълнените и безполезните мистове). Ли
стовете на една сметка ех наредени

единъ следъ другъ.
3. Леснота да вмькнемъ листа на
едпа сметка, по която.дълго време нее
имал) движение.
30) Съ постепенното откриване па
нови сметка и иовтавяне на нова дистиве, регистра става все по дебелъ а по
дебелъ. Ний можемъ да се възползуваме
отъ тази подвижность на нашето счето
водство, като безполезните листове, за
да не яи прегатъ при работата, можемъ
да ги изваждаме отъ текущата книга и
- да ги поставяме въ архивната. Единъ
ластъ щомъ ее изпълни, изваждаме го
отъ пгрвия регистръ и го поставяме въ
втория. Схщо\ така постъпваме съ ли
стопете, които дълго време стоятъ безъ
вееко движение. Така ако постъпваме
идваме до следното:
1. Ако искаме да се справимъ за
една стара сметка, най «е отнасяме до
архивния регистръ.
.
' ' - '
2 Ако едня сметка, листа на която
е въ архивния регистръ и не е напълно
изпъляенъ, ще потребва наново да опе
рираме. изваждаме го отъ архивния ре
гистръ- с го поставямо подъ ежщия редъ
на текущия регистръ.
3. За да улеенимъ класирането на
листовете ще требьа ла ги нумерираме
uo начивъ указанъ въ пунктъ 7, а
именно: първия лиетъ на еметка Мг 8
ще надпишеаъ 8 1 , втория листъ 8 2 и т. н.
Какви преимущества ки дава този
начинъ на опериране:
а) Регистра доста намалява по де
белина и става много, удобенъ за работа.
б) Отбегваме обръщането на много
чисти и изпълнени листове, както е слу
чая съ подвързаната книга,
в) Една временна сметка не се явя1»а нужда, да я прелистване непрекъсна
то, както пра подвързаната книга попеже
схщата, следъ уравнение, е пренесена
въ архивния регистръ.
2) Ако съ единъ клиентъ не . сме
онерирали отъ дълго време, не е нужд,но да му откриваме нова сметка, а до
статъчно е да взёмемъ ласта ну отъ ар
хивния регистръ и да го поставим* иъ
текущия ^»на съответното место споредъ
класификацията. При подвързаната кпига
всека следа за този клиентъ е загубенад) Леснота да изваждаме отъ теку
щия регистръ'некой, листове, кат» кон
фиденциалните сметки, които шева на
предприятието желае сааъ да следи
дьиженяето^ имъ,
31) Пра иодвързааата книга не
кой счетоводители оставать за всека
сметка по толкоза страници, колкото се
предполага, че ще еж нуждни. за опре
деления нерподч.. Не вевкога т&зи пред
виждания са в.ерни и като резултатъ
ще се яви, при изтичане на периода, че
листовое на некой сметки ше се укажатъ въ но-вече. а на други, въ по
малко. Прп последния случай, ще требва
да пренасяме сметката, следъ серия дру;
ги сметка и много НХТЕГИ ВЪ нова кни
га. Историята па сметката мъчно про
следяваае. Счетоводството на подвижни
листове, отстранява тези неудобства При
периодичните проверки на кяягите ни,
прп подвързаната книга, можемъ да на |
правимъ грешка па сметка съ следую- |
щата, когато при подвижните ' листове
обстоятелството, че за всека смйтка от
деляме спецваленъ листъ, подобни греш
ки ех избегнати
32) При подвързаната книга, ако
счетоводителя употреби мадъкъ фор-
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ю удобна книга за
матъ книга, ше•'\ по
неприятности при
работа, но ще
откриването на и сметки. За- да се
т неЬтш.сть, увелвчаватъ
отстрани таз!
големината на княа. Ио тази послед
на много места,
на причина срепй, и " - - - - грамадни
книги.
Гвяата
книга
е
удоог
е
9о самата
см мата
на за" архивата, а-еудобна
за
работа. При подвизи* листове имаме
тънакъ регистръ за^абота а дебелъ за
архивата. При подгозаната книга, ако
са едужимъ при опе»рането съ по тънките книга, ще увелчидъ архивата си
съ много кори (регистри). \Нйй уд« б в а ъ
фррматъ е 2 3 X 3 0 и 2 8 > | 3 5 , който

мно^о подхожда, за сметки . e ^ V 0 4 1 " "
движение. „НеТависимо отъ фор^ т а ' ечв *
товодството на подвижни листо Be^JJ^I]^
лява, да^замалимъ дебелината на теку
щия регистръ: отъ една страна, чисти
листове има малко (за едно близко бхдаще) отъ друга страна, свършените
сметки п безполезните се намиратъ въ
архивния регистръ. v
33) Обикновенно, при подвързаната
книга, котато продължаване операциите
на нова книга, отваряне въ последната
новите сметки, а съ сметките въ старата
книга оперираме, докато св изпълни
целата сметка По такъвъ начинъ, работимъо съ неколко книги, което не е
твъде удобно. Това неудобство некой
отетраняватъ, като въ новата книга оревасятъ всичките стари сметки, въпреки
че има още праздни редове, но тогава
пъкъ, увеличаваме значително работата.
При счетоводството на подвижни листове
изпълнените листове ех въ архивния
регистръ и по,такъвъ начинъ текущия
регистръ съдържа само тези щетки,
съ които работимъ и като т а к а ,
служимъ си само съ единъ -рвгвстръ^ЛГака оперирано, числото на книгите е нама
лено. При подвързаната книга чис
лото; увеличаваме
още
по
едно
съображение: въ желание ( да не пре
насяме сяедките следъ серия други смет
ки, оставвме следъ всека сметка по тол
кова чисти листи, колкото предполагаме
че ще ни потребатъ. Ето какъ въ кни
гата ще има много чисти листове, които
може би ще използуваме еледъ изтичане
на много време и ще ни првчатъ при
сегашното минаване на операциите.
34) Най-после, счетоводството на
подвижни листове позволява да разпределимь работата на счетоводителя даже
и въ случая, когато имаме само единъ
регистръ. Въ време ва приключване и
откриване книгите на ново, ще използу
ваме това преииущество. Схщо така, ко
гато желаенъ въ скоро време да имаме
извлеченията отъ сметките. Въ тези раз
лични случаи достатъчно е да разпреде
лвмъ регистра на неколко души и же
ланата работа щё я свършимъ въ едно
скоро време Свърши ли се работата, ли
стовете поставяме наново въ регистра.
.35) Въ резюме, преимуществата на
счетоводството на подвижни листове еж
следните:
1° Икономия на време.
2° Икономия на хартия, кори.
3° Намаление грешките.
4° Яснота въ общия ходъ на one
рацивте.
5° Методично класиране на сметкит*.
6° Леснота въ изпълнение счето
водната работа
7° Лесна справка.
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