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Висшето Търговско Училище въ Варна
Изглежда, че нЪкои лица се
опитватъ да пресилятъ речьта
на г. Министъръ- Председателя
за новото висше училище за
финансови и административни
науки предъ Народното събра
ние, относно законодателното
положение
на Варненското
висше търговско училище и
еж наклонни да см-втатъ и го-ворятъ,—-че-^училищебило -уредено по законъ. Въ
случая е на лице или едно не
познаване на нещата, или една
зла воля.
Висшето търговско училище
въ Варна е открито отъ Н. В.
Царя презъ 1921 год., възъ ос
нова на закона за търговскоиндустриалнигв камари.
Законътъ за народното про
свещение отъ 1925 год., отдълъ висши стопански учили
ща (чл. чл. 218 доч227), завар
ва училището ни и съ забе
лежката къмъ чл.'224 на сжщия законъ урежда положе
нието му- като заварено. Тази
забележка не налага създава
нето на никакъвъ специаленъ
законъ за училището, защото
автоматично се прилагатъ по
становленията на чл. чл. 218
227 отъ Закона за народното
просвещение. Възъ основа на
тоя законъ Лкадемическиятъ и
Върховниятъ съвети при учи
лището еж изработвали, като
се започне отъ есеньта на
1925 година до сега, всички
правилници за учението, за
изпитите, за дисциплината и
т. н., които еж утвърждавани
надлежно отъ Министерството
на народното просвъщение.
По-късно, съ наредбата - за
конъ за висшите частни учи
лища отъ 12. IV. 1938 година
(Д. в., брой 8 0 / 1938 год.), не
само че единъ видъ повторно

се узаконява училището ни, но
то е приравнено съ Софийския
университетъ. Тази наредба
законъ се занимава съ частни
те висши училища и съ право
нашето училище е третирано
не като частно, а наравно съ
Университета. Въ подкрепа на
това говорятъ следните цитати
отъ този законъ наредба:
Л,„ал-,2: „Не може да се
откриватъ частни висши учи
лища по специалности, които
сжшествуватъ въ факултетите
на Софийския университетъ,
Варненската търговска, акаде
мия и Висшето търговско учи
лище въ Свищовъ."
Чл. 4. „Прекараните и заче
тени въ частните висши учи
лища семестри, както и поло
жените изпити, не се признаватъ въ Софийския универси
тетъ, Варненската търговска
академия и Висшето търговско
училище въ Свищовъ".
Най-после, че училището ни
сжществува - именно възъ осно
ва на Закона за народното
просвъщение се вижда и отъ
всички административни актове,
изхождащи отъ Министерството
на народното
просвъщение
отъ 1925 година насамъ. Така
напримъръ, съ една скоро
шна заповъдь, №53,999 отъ
19. V. 1939 год., Министърътъ
на народната просвета уста
новява два отдела' при учи
лището ни за специализация
презъ четвъртата учебна годи
на. Това еж частностопанския
и народостопанския отдъли.
Училището ни не' е органи
зирано отънъкои частни лица,
даренията на които требва да
се оформяватъ съ специаленъ
законъ, а организирано и из
държано отъ държавенъ институтъ, какъвто е Търговско-

индустриалната камара въ гр.
Варна, затова общиятъ законъ
за Народното просвъщение е
достатъченъ.
Ето, това еж законодателни
те факти, отъ които се вижда,
че нашето училище не е безъ
законъ и че самъ г. Министъ
рътъ на просветата не е вършилъ нелегални работи, кога
то се е занимавалъ съ нашите
протоколи, правилници и пр.
Верно е, че за насъ нема
единъ специаленъ законъ, как
то има за Свищовското и за
новото Софийско висши учи
лища, но тамъ положението е
друго. Ние немаме некакви
специални условия, които след
ва да се узаконяватъ, а рабо
тата ни върви по основните
правила на Закона за народ
ната просвета. Както този
законъ урежда положението
напримеръ на всека прогим
назия, безъ за всека да се из
дава специаленъ законъ, тъй е
уредено и положението на
висшите стопански училища,
особено на заварените учили
ща. Всеки, който малко-много
борави съ законодателство,
знае това.
Въ всеки случай, едно недоглеждано отнасяне къмъ наше
то училище, допуснато отъ ко
гото и да било, е неоправдано
още и поради обстоятелството,
че то е първото по рода си у
насъ и е сравнително съ голе
ми заслуги както къмъ българ
ската наука, тъй и къмъ бъл
гарската практика.
Въ Варненското висше тър
говско училище се разработиха
по оригиналенъ начинъ и се
създадоха за пръвъ пжть у
насъ редица отрасли на стопанско-финансовите науки, ка
то, напримеръ, земеделска ико

номия, общинско самоуправле
ние и общински финанси, мор
ско право и пр. Строгата и"
полезна
научно-теоретическа
дейность на преподавателския
персоналъ е намерила до сега
конкретенъ изразъ, както въ
годишника на училището, кой
то вече е излезалъ въ 12 тома,
тъй и въ значителенъ брой
други публикации. Заслужава
да се отбележи, че много отъ
нашите
стопански, и
фи
нансови
проблеми
еж би
ли подложени на една научна
разработка за пръвъ
пжть
именно въ това училище.
Благодарение на тая поста
новка на работата въ Висшето
търговско училище — Варна,
то е успело да създаде една
значителна часть отъ препода
вателския и . асистентския кадъръ и освенъ това дава такъвъ и за некои отъ другите
научни институти, каквито еж
Висшето търговско училище
въ Свищовъ, Статистическия
институтъ за стопански проуч
вания въ България.и други.
Явно е прочее, че Висшето
търговско училище — Варна
отдавна е затвърдено като
единъ виешъ наученъ инсти
тутъ, който държи непрекжснато контактъ съ развоя на
висшите стопански училища
въ странство и съ условията
и нуждите на нашия обществено-стопански животъ, за
да не оставя место абсолютно
за никакви съмнения относи
телно правото на своето сжществувание.
ПОСЕТЕТЕ

МЕЖДУНАРОДНАТА
ИЗЛОЖБА-ВАРНА
17. VII. — 6. IX.
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Констаитинъ Хр. Стояновъ

ЧНМОВМНЧЕСТВОТО 5 НЙСЪ
У насъ чиновничеството е по-голъмата си часть, конку- зация на тази младежь не е правление,
кждето той ще
предпочитаната кариера, къмъ риратъ помежду си повече за голъмо. Защото натрупването HaMfepH удовлетворение за се
която се стремятъ всички ин еждийски мъста, отколкото за на голЪми количества интелек бе ей, а отъ тукъ — за дър
телектуални работници. Едни една по-голъма, както и за туални сили,- които държавата жавата и обществото. Започпредпочитатъ
тази кариера една професионално и морал и стопанството не могатъ да налиятъ болезненъ процесъ на
защото знаятъ, че чрезъ нея но издигаща ги клиентела. Да погълнатъ, ще има върху об пролетаризиране на младата
rfe ще си осигурятъ една пен же нъщо повече. Въ своя стре ществения животъ и специално българска интелигенция Tpfe6сия, други — защото смътатъ, межъ да си осигурятъ една върху живота на тази младежь ва да се спре! още докато е
че тя отговаря най-много на стабилна и гарантираща имъ сжщото
въздействие, както време, ако ние искаме да сме
rbxHHrfe житейски
интереси, тъхния сегашенъ и бждещъ едно масово предлагане въ достойни за едно бждеще, въ
трети — защото rfe виждатъ животъ чиновническа служба, стопанскиятъ животъ, съ тази което нашата държава и навъ нея най-леснодостжпното rfe масово навлязоха въ адми само разлика, че докато въ шиятъ народъ^тръбва да попоприще, на което могатъ да нистративния ресоръ на дър стопанския- животъ масовото твърдятъ реално своята жизнепосвътятъ своит^ интелектуал жавното управление, за да предлагане ще доведе до едно способность за едно по-отго
ни сили и способности, и чет станатъ истински чиновници. спадане на ценитЬ на благата, ворно, но заедно съ това и повърти '— защото еж се увери Но този стремежъ къмъ чи тукъ сжщото това масово пред щастливо сжществувание.
ли, че въпр-вки твхната воля и новническата кариера "не е при- лагане на интелектуалнитв сили
Практическитъ cpfeflcrea за
желание, т е не могатъ да се сжщъ само на юриститъ. Той ще предизвика едно падане на
една
такава работа, споредъ
отдадатъ на друга кариера. не е чуждъ и на ntKapHrfe-Me- морала на гЬзи сили. и гЬхноСледователно, би могло да се дици, на л-Ькаритъ-ветеринари, то изкористяване. Най-после, насъ, не стоятъ даЛечъ отъ
каже, че у насъ стремежътъ на инженеритв и др. Съ една неограничения стремежъ къмъ възможности^ на държавата
къмъ чиновничеството се опре- речь, днесъ чиновничеството е чиновническата кариера и ней и нашата творческа общест-ведъля отъ сжществуването на станало спасителното поприще ното предпочитане отъ инте ность. Tfe тръбва да се поедно силно развито чувство за на почти всички интелектуални лигентната младежь има и тази търсятъ:
,1. Въ възможностьта да се
по-голъма сигурность въ жи работници, за достигането на неблагоприятна страна, че то
вота, но не и отъ голъма лю- което rfe еж готови да жертву- спъва общественото развитие дава на българската младежь
бовь къмъ тази кариера. Да ватъ " индивидуалната сила на на страната въ процеса на не едно образование и култура,
стане чиновникъ, т. е. да си CBOHTfe дарования и способно говото усъвършенствуване и отговарящи на стопанската и
гарантира една постоянна слу сти, както и цълия идеализъмъ, приспособяване къмъ всички социална структура на българ
жба съ една постоянна и си съ който т-fe еж се посветили държавно-политически и обще ския народъ,
гурна заплата, това е съкро на своигЬ духовни интереси ствени форми на новото време.
2. Въ стремежа на българ
веното .желание на ВСЕКИ ИН- презъ^всичкото-г-врймо-над^ве^ —wBo—гЬан-съо&раженйяу-у йасъ ската-младежь да развие-прителектуалецъ. Къмъ това се ето следване.
се налага да се взематъ из роднигв елементи на своя духъ~
стреми и бедниятъ абитуриентъ,
Отбелязвайки това, ние не вестни радикални MfepKH, които къмъ предприемчивость и ин
родителитъ на когото не мо можемъ да се въздържимъ да да неутрализиратъ и саниратъ дивидуално творчество и,
гатъ да го , издържатъ въ не преценимъ този . масовъ това ненормално състояние въ
3. Въ предвижданията за едно
нъкое висше училище — и стремежъ на нашата млада обществения ни животъ. Доново
обществено - стопанско
завършилиятъ университета или интелигенция къмъ чиновни сегашниятъ неуталоженъ стре
развитие,
къмъ което ние още
нъкое друго висше училище ческата кариера, като едно межъ на българската интелек
отъ
сега
тр-Ьбва да приспосо
абсолвентъ. Днесъ, при широ ненормално състояние на на туална младежь тр-Ьбва да се
бяваме
духовното
оформяване
ко разрастналото се висше шия общественъ животъ. Осно спъне и отведе въ друго на
на
нашата
младежь.
стопанско образование у насъ, ванията ни за това еж следкоето по своигЬ размери и нйтъ:
, • ' " ' '
постижения ,е почти надскочило
Преди
всичко,
едно -такова
достигнатите въ това отноше
масово
влечение
на
младежьта
ние граници на много западно
европейски страни, мжчно мо къмъ чиновничеството убива
гатъ да се откриятъ случаи, въ тъхъ личния елементъ на
когато единъ завършилъ . н-в вевко творческо човъшко при
кое висше стопанско училище звание и предопределение; За
младежъ не желае да стане сметка на това, то насажда у
Презъ 1939 г. 6feiue назна видъ и персоналнигЬ разходи,
чиновникъ. Но чиновническата тъхъ опасното чувство за една чена междуведомствена коми съгласно новит-fe щатни таблици.
кариера е предпочитана не зависимость отъ сжществува сия, която тр-Ьбваше да изра • Въпр-Ьки това, при сжществусамо отъ възпитаницитъ на нето на държавата, което Tfe, боти новит-fe щатни таблици за ващитъ настроения да се пратози родъ висши училища. Не въ най-добрия случай, еж гото ценза и заплатитъ на държа- вять. изключителни икономии,
повече, но не и по-малко, чи ви да тълкуватъ .като естестве внигЬ служители. Тогава Г-нъ не е чудно, при приемане на
новничеството днесъ привлича но задължение на държавата Министрътъна финансигЬ 6feiue бюджета на държавата за 1941
всички младежи, чието висше къмъ тъхната еждба и като обещалъ, че тъзи нови табли финансова година, да не се
специално образование ги под свое неотмънно право да ис- ци ще бждатъ приложени найготвя и предназначава за така катъ отъ . нея професионална късно съ • бюджета на държа корегиратъ заплатигЬ на дърнареченитъ свободни професии. закрила и препитание. По на- вата за, 1941 финансова година. жавнит-fe служители. Въ такъвъ
Така напримъръ, нъкога юри татъкъ, едно такова масово Над-Ьваме се, че г. Министрътъ случай ще се даде отново възстите блънуваха адвокатската проявление на стремежа къмъ ще yenfee да изпълни това можность да се проявятъ опасни-rfe и вредни последици,
кариера още отъ банкитв на чиновническата кариера има свое обещание.
тъзи
недостатъци,
че
то
пре
които се явяватъ неминуемо
университета и отбътваха сжОфициално не ни е известно благодарение на зле платения
дийството, защото въ него rfe връща младежьта въ една тъл
виждаха една пръчка за твор па, която се поддава лесно на дали работата на комисията е трудъ на държавнит-fe чино
ческото ; проявление на своя разрушителни влияния, спо одобрена. Говори се, обаче, че вници, една часть отъ които
юридически талантъ и знания. собни да профанизиратъ и де- проектътъ на таблиците е вече еж' възпитаници на Висшето
Днесъ стана обратното. Юри- формиратъ много техни добро готовъ.
търговско училище—гр. Варна.
детели и други тъхни духовни
Следователно, при изготвяне
СТИТБ, т. е. възпитаниците на
Кой не е почувствувалъ вече
юридическите факултети, въ ценности. А отъ тукъ вече раз на новит-fe бюджетопроекти би извънредно големото поскжпстоянието до една деморали тръбвало да се взематъ предъ
(Следва на стр. 3)

За заплашЪ на

държавнитЪ служители

БРОЙ 3 и 4.

..АКАДЕМИЧЕСКИ ВЕСТИ"

СТР. 3.

У С Т A D Ъ

НА Д Р У Ж Е С Т В О Т О НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО У Ч И Л И Щ Е ВЪ гр. ВАРНА (сега въ сипа)
Чл. 1. Основава се за срокъ
отъ 99 години Дружество на
завършилигв Висшето търгов
ско училище — Варна, съ седа
лище въ гр. Варна. Клонове
на дружеството могатъ да се
организиратъ въ всъки градъ,
кждето живъятъ по-вече отъ
15 възпитаници на Висшето
търговско училище.

ш

Забележка 1. Клоноветъ ще
бждатъ учредени споредъ пред
писанията на настоящия уставъ.
Въ населени пунктове, кждето
нъма 15 възпитаници, друже
ството назначава свой кореспондентъ, пакъ отъ средата
на завършилигв.
Забележка 2. Членуващитъ
въ клоновегв еж преди всичко

членове на общото дружество
въ Варна, кждето изпращатъ
направо членския си вносъ.
Чл. 2. Целитъ на дружество
то еж:
а) да служи за духовна
връзка между Висшето търгов
ско училище и възпитаницитъ му;
б) да съдействува за органи

зирването на обучението въ
училището, споредъ моралнитъ и професионални нужди на
възпитаницитъ;
в) да пропагандира и защи
щава моралния престижъ на
членоветъ си;
г) да представлява и защи
щава професионалнитъ инте
реси на членоветъ си;
д) да насърдчава и подпо
мага по-нататъшната научна
подготовка на членоветъ си.
Забележка. Изключени еж
всъкакви партийни и религи
озни цели.
Чл. 3. За постигане на сво
итъ цели дружеството:
а) урежда
свои
печатни
издания: чисто организацион
но — „Академически вести" и
научно Списание на Дружество
то на завършилигв Висшето
търговско училище — Варна;
б) урежда сказки, беседи
върху научни, професионални,
стопански и социални въпроси;
в) търси работа. за члено
ветъ си;
г) подпомага
материално
нуждающитъ се членове;
д) поср-вдничи между възпи
таницитъ и Висшето търговско
училище по всички въпроси
повдигнати отъ първите.
Чл. 4 Дружественитъ клоно
ве
могатъ
да действуватъ самостоятелно по- отно
шение на точки „б", „в" и„г",
обаче, настоятелството на Со
фийския клонъ, ако се образува

щане нъма. Лесниятъ начинъ на
печалби ги увлича докато бж
датъ заловени и наказани.
Не може да се каже, че
(Продължение отъ страница 2)
всички лоши граждани еж ро
дени съ престжпни наклон
ване на живота, особено презъ му животъ.
ности. Голъма часть еж стана
последните 11 месеца?
Красиво и апетитно наредени ли лоши благодарение на неТози фактъ се призна и отъ витрини, интересни реклами и възможностьта да си припеофициалната власть. Така на- редъ други искушения отек- челятъ прехраната само по
примъръ, г. Министъръ Багря- чаватъ още повече душевното честенъ начинъ.
новъ не отдавна направи изя състояние на чиновника. Тога
Дългъ е на държавата да не
вление, че Министерскиятъ Съ- ва любовьта му къмъ работата създава условия за деморали
ветъ, за да опредъли тази намалява или съвсемъ изчезва. зация въ страната, а още по
година
по-високи цени на Създава се у него опасна вече въ държавния апаратъ.
земедълскитЪ
произведения, психология, която не може да
Едно отъ сръдствата за да се
обекти на дирекцията „Храно- служи като гаранция срещу подържа моралътъ е безспорно,
износъ", е изхождалъ отъ всевъзможни изкушения, които разумното
заплащане
на
съображението, че животътъ е му предлага животътъ.
труда. Незадоволениятъдържапоскжпналъ съ около 25%, въ
И виждаме, че довчерашния венъ служитель не цени доста
сравнение съ миналата година. добъръ, честенъ, надежденъ тъчно държавното. Той не
Министерския! в IBBCI ь "взе служитель, въоржженъ съ зна проявява грижи за обществе
решение да задължи ч'астнитЪ ния, впусналъ се съ надежда ното, защото въ него е залег
индустриални предприятия да въ живота, днесъ е обезкура- нало убеждението, че обще
увеличатъ отъ 1. VIII. т. г. съ женъ и съ оборена отъ грижи ството не полага достатъчно
\5% заплатигЬ на служителитъ. глава. Той съзнава, че дава грижи за него. Такъвъ служи
Явно е, че властьта желае което се.иска отъ него, но че тель не е сигуренъ стражъ на
да подпомогне преди всичко гра- срещу това получава малко, държавнитв интереси, а може
жданигв съ опредълени и недо недостатъчно дори за да при- дори и да бжде често пжти и
използуванъ отъ враговетъ на
статъчни доходи, тъй като живъе скромно и спокойно.
тъхната
покупателна спосоТогава именно, наредъ съ страната.
бность е чувствително намаляла. разочарованието
(Следва на стр. 4.)
назрява и ' За да има държавата преЗа съжаление, държавнигв мисъльта за нови приходи съ данни служители, наложително
чиновници и до днесъ полу- които да допълни бедния си е да се подобри и материал материалното състояние на
ното имъ положение, като по ЧИНОВНИЦИТЕ. Не ще съмнение,
чаватъ сжщитъ заплати, каквито бюджетъ.
Едни отъ ЧИНОВНИЦИТЕ взе- този начинъ ще си обезпечи че ржководителитБ на съответполучаваха
преди
нъколко
години, съ които заплати нъ- матъ извънредна работа отъ по-сигурни приходи, по-големи НИГБ
професионални и др.
матъ възможность сега да частни . лица срещу скромно икономии въ разходите.
заинтересовани организации и
Добре платенитъ държавни този пжть ще направятъ найзадоволятъ дори само ония възнаграждение. Тази работа
нужди, които удовлетворяваха вършатъ най-често скришно, служби ще представляватъ по- енергични навременни и умъпрезъ работно време, което голъмъ интересъ за морално стни постжпки предъ респектив
преди.
Забелязва се отъ известно ще рече, че държавата плаща и културно издигнатите граж ните фактори. Дългъ е, оба
време
една
изключителна за да се върши частна работа, дани, часть отъ които ще се че, на всъки възпитаникъ на
нервность въ чиновника, която а не държавната. Яко я вър стремятъ да заематъ тъзи служ висшето търговско училище
преди всичко се дължи на шатъ извънъ служебно време, би, и като държавни чиновни да използува всички свои лич
недостатъчната заплата. Но не могатъ да си починатъ до ци не само че ще издигнатъ ни връзки съонъзи сръди, отъ
зле платениятъ чиновникъ не е статъчно добре и следъ това, авторитета на държавата, но които зависи разрешаването
само нервенъ служитель. Той при изпълнение на^ държавната ще дадатъ много по-резулта- на въпроса, за да се внуши,
е и лошъ синъ, сьпругь, баща. работа, не могатъ да дадатъ тенъ трудъ, чрезъ който ще че ще се направи една почти
Неговата загриженость и нер нуждното количество и ка сближатъ властьта съ народа. непоправима грешка, ако и
Г-нъМинистрътъ на финанси този пжть не се предвидятъ
вность се проявяватъ и въ чество.
Други, по-слабохарактерни, те вече е отправилъ окржжно достатъчно възнаграждения за
отношенията съ семейството
му, а особено върху характера правятъ извънзаконни услу писмо до своитъ колеги, съ труда на държавния служи
на децата му, защото той не ги или отстжпки, умишлени което ги чюканва да започнатъ тель. По този начинъ ще изможе да бжде дори спокоенъ гръшки и др. въ полза на за изготвянето на бюджепроекти- пълнимъ единъ колегиаленъ и
интересовани лица, като, раз тъ за ведомствата си за 1941 общественъ дългъ. Нека се
възпитатель на децата си.
Недостатъчната заплата става бира се, за това получаватъ финансова година, като изри надъваме, че ржководнигв фак
чно настоява да- не се предви- тори, които добре разбиратъ
причина не само да се огра своя дълъ.
ждатъ
суми за разходи, които нерадостното положение на
А
трети,
безъ
воля
и
харакничи отчасти, но често пжти и
да се лишава напълно отъ теръ, посягатъ направо на дър търпятъ отлагане. Следовател почти целото държавно чино, точно сега е моментътъ новничество, ще намерять на
много духовни и материални жавните ср-Бдства.
Веднажъ тръгнали по ло когато трьбва да се правятъ чинъ за да разрешатъ благо
блага. Разстройва се нормалния
лично неговъ и на семейството шия пжть, за тъхъ почти връН постжпки за да се подобри приятно този боленъ въпресь.
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У С Т А В Ъ
Н А Д Р У Ж Е С Т В О Т О НА З А В Ъ Р Ш И Л И Т Е ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО У Ч И Л И Щ Е ВЪ гр. ВАРНА (сега въ сипа)
(Продължение отъ стр. 3.)
такъвъ, действува по точка „в", всички присжтствуващи, които ционния комитетъ. Д|% отъ
като официаленъ пълномощ- тръбва да бждатъ поне съ ПОСТЖПИЛИГБ абонаменти отъ диникъ на дружеството.
единъ повече отъ половината. пломиранигв завършили, се
Чл. 5. Членовегв на друже
Чл. 11. Решенията на насто внася на настоятелството и слу.
ството биватъ редовни и по ятелството се взематъ съ отно жи за издръжка на в. „Акаде
четни. Редовенъ е по право сително болшинство; при ра мически вести", както и за по
всъ.ки дипломиранъ възпита- венство на гласоветъ, решава срещане на другитъ дружестве
никъ на Висшето търговско гласътъ на председателя.
ни нужди.
училище,
стига да плаща
Чл. 12. Касиерътъ може да
Чл. 19. Въ рамкитБ на прихочленския си вносъ. Почетнитъ държи на ржка
най-много ДИТБ си редакционниятъ коми
членове се избиратъ въ общо 500 лева. Горницата отъ дру тетъ има право да назначи
то годишно събрание, по пред жествени суми се внася въ платенъ чиновникъ, да тръбва
ставление на настоятелството, банка, опредълена отъ насто и да си тръбва пжтни и дневни,
за морални или материални ятелството.
да плаща проценти по съби
услуги оказани на дружеството.
Чл. 13. Контролната коми рането на абонаменти и ре
Забележка 1. Размърътъ на сия се състои отъ трима души: клами (но не и на волни по
членския вносъ се опредъля председатель, подпредседатель мощи) и да прави вевкакви
ежегодно отъ общото годишно и секретарь. Тя извършва ВСБ- разходи съ които е свързано
какъвъ родъ ревизии, поне издаването на списанието.
събрание.
Забележка 2. Клоноветъ мо- единъ пжть въ шесть месеца
Чл. 20. Разходитъ по издава
гатъ да събиратъ за себе си и въ присжтствието поне на нето на дружественото научно
допълнителенъ членски вносъ двамата си членове.
списание и приложенията му
до 5 лв. на месецъ.
Забележка.
Ревизионниятъ не могатъ "да надхвърлять въ
Забележка 3. Отъ основния протоколъ на контролната ко никой случай реализиранитъ
членски вносъ и абонамента мисия се съобщава на настоя приходи.
на списанието, които следва да телството за по-нататъшна раз
Чл. 21. Редакционниятъ ко
се внасятъ отъ членовегв на поредба.
митетъ получава едно общо го
право до Централното настоя
Чл. 14. Клоновете избиратъ дишно възнаграждение отъ
телство въ Варна, настоятел настоятелство отъ 3 до 5 члена максимумъ 72.000 лева (седемствата на клоноветъ не 'могатъ и контролна комисия отъ три десеть и две хиляди), но следъ
да правятъ никакви удръжки. члена'.""4-4'
т%те-*бж7кагь'- -покрити- вгички
Чл. 6. Неприетигв или из
Чл. 15. Редакционниятъ ко други разходи по издаването и
ключени за. противодружестве- митетъ се състои отъ трима ду следъ като бжде предаденъ
на дейность членове могатъ ши, които избиратъ помежду членскиятъ вносъ на друже
да се отнесатъ до общото съб си единъ главенъ редакторъ. ството. Тримата редактори разрание за ревизия на съответ Мандатътъ на редакционния дълятъ реализираното възна
ното настоятелствено решение. комитетъ трае петь години. По граждение, както нам-врятъ за
Чл. 7. ВСЕКИ членъ има пра мотивиранъ докладъ на кон добре.
во да избира и да бжде из- тролната комисия редакцион
Чл. 22. При приключване на
ниятъ комитетъ може да бжде смъткигв въ края на отчетната
бираемъ.
Чл. 8. Дружеството се упра смъненъ отъ общото годишно година, реализиранитъ изливлява отъ настоятелство, кон събрание и преди изтичане на шеци, ако се окажатъ такива,
тролна комисия, редакционенъ мандата му, но само въ. след- се разпредълятъ: 50% за дру
комитетъ и общи събрания. нитъ два случая:
жеството и 5 0 ^ за резервенъ
Настоятелството представлява
а) констатиране на парични фондъ на списанието.
дружеството предъ властитБ.
злоупотребления;
Чл. 23. За финансовите си
Чл. 9. Настоятелството се със
б) неиздаване на списанието дътга редакционниятъ комитетъ
тои отъ 7 души: председатель, въ продължение на повече отъ е отговоренъ предъ контрол
ната комисия и общото годиш
подпредседатель на организа- 6 месеца.
ционно-професионалния
отЧл. 16. Вс^ки отъ тримата но събрание.
дъ\пъ, подпредседатель на кул- редактори, независимо отъ уча
Чл. 24. Постановленията на
турно-просвътния отдълъ, сек- стието имъ въ редакционния устава, заевгащи списанието,
ретарь, касиеръ и двама съ комитетъ, може да бжде из- могатъ да бждатъ изм%нявани
ветници.
бранъ и въ настоятелството.
отъ общото годишно събрание
Забележка. Председательтъ
Чл. 17. Редакционниятъ ко съ квалифицирано болшинство
на дружеството е по право и митетъ е 'напълно автономна отъ три четвърти отъ приежтредакторъ на дружествения ор- институция. Той е длъженъ да ствуващитъ.
ганъ „Академически
вести". се грижи за списването и из
Чл. 25. Редовното годишно
Това си право председательтъ държането на дружественото събрание на дружеството се
може да прехвърли въ ВСЕКИ научно списание, като при въз- свиква презъ м. юлий или авмоментъ на нъкого отъ дру- можность издава и единъ „го- густъ всъка година. Извънред
ГИГБ членове на настоятелство дишникъ на българското сто ни събрания могатъ да бждатъ
то. Въ последния случай, въ панство", както и ОТД*БЛНИ мо свикани презъ всвко време отъ
съответствие съ закона за нографии, подбирани чрезъ си настоятелството, било по кегово
юридическите лица, председа стемата на конкуренти. Общо желание, било по желание на
тельтъ има право на контролъ комитетътъ е длъженъ да из една трета отъ членовегв.
върху списването на „Акаде дава годишно минимумъ 40
Чл. 26. Общото годишно съ
мически вести".
печатни коли (640 страници), брание се занимава съ:
Чл. 10. За всвко заседание при форматъ 70 на 100.
а) одобрение отчета на на
на настоятелството се води
Чл. 18. Абонаментъть на спи стоятелството и доклада на кон
протоколъ,
подписанъ
отъ санието се опредъля отъ редак тролната комисия;

б) избиране на настоятел
ство, контролна комисия и три
ма члена на редакционния ко
митетъ;
в) изработване планъ за дей
ность;
г) разглеждане заявления на
изключени и неприети членове;
д) провъзгласяване на по
четни членове;
е) промъни на устава при
съгласие на две трети отъ присжтствуващитБ членове на дру
жеството.
Чл. 27. Общитъ събрания се
считатъ за законни, колкото и
членове да приежтетвуватъ, но
следъ като всички еж били
предварително и писмено по
канени 15 дни преди свиква
нето. му. Поканата за дневния
редъ се публикува въ пресата.
Чл. 28. Отчетната и финан
сова година на дружеството
започватъ отъ 1. юлий и свършватъ на 30. юний следната
година; отчетната и финансова
година на редакционния ко
митетъ съвпадатъ съ кален
дарната година.
Чл. 29. Печатътъ на друже
ството е кржгълъ, съ околенъ
надписъ: Дружество
на за
вършилите
Висшето
тър
говско училище, а въ сръдата
гр. Варна и емблемата на тър
говията.
Чл. 30. Въ случай на пре
кратяване на дружеството, ИМО
ТИТЕ му се предаватъ на упра
вата на училището, до възста
новяването му.
Чл. 31. Въ всички случаи,
непредвидени въ настоящиятъ
уставъ, важатъ постановления
та на закона за юридическитъ
лица.
Чл. 32. Настоящиятъ уставъ,
приетъ отъ общото годишно
събрание на 19 априлъ1934г.
и измъненъ отъ общото годиш
но събрание на 9 февруарий
1936 г. и отъ 21 августъ 1939г.,
влиза въ сила веднага следъ
като бжде одобренъ отъ съот
ветните власти.

ВАРНЕНСКА
МЕЖДУНАРОДНА
ИЗЛОЖБА
17. VIII. до 6. IX.
Участвуватъ: Ллбания, Гер
мания, Гърция, Ромъния,
С С С Р . и Югославия.
1Q% намаление по Б. Д.Ж.
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ВЕСТИ И СЪОБЩЕНИЯ
ЦЕНТРАЛНО НАСТОЯТЕЛСТВО

създадени. За да се даде въз- демическия съветъ, ректоратъ, още презъ следния строитеможность за едно още по-тъс- канцелария, голъми и удобни ленъ сезонъ да бжде започ
РЕДОВНОТО ОБЩО ГО но общуване между училище помъщения за библиотека и натъ строежътъ на този тъй неДИШНО СЪБРАНИЕ на дру то и гражданството, презъ из читалня, а сжщо и голъма за обходимъ за варненското стужеството ни е насрочено за теклия лътенъ семестъръ Вис ла за образцова кантора.
дентство домъ.
25 августъ т. г., 9 часа преди шето търговско училище —
АКАДЕМИЧЕСКИЯТЪ СЪ
обЪдъ, въ салона на Варнен Варна организира ПУБЛИЧНИ ВЕТЪ ПРИ ВИСШЕТО ТЪР РАЗНИ СЪОБЩЕНИЯ
ската търговско-индустриална ЛЕКЦИИ за студенти и граж
ГОВСКО УЧИЛИЩЕ — ВАРНА
камара, при дневенъ редъ, дани.
ПОЧИНАЛЪ Е. АСЕНЪ ТОРвъ
едно отъ последните си за
означенъ въ поканата, която е
Лекции предъ студенти и вар
БОВЪ
отъ VI випускъ, бившъ
публикувана
въ настоящия ненски
граждани
изнесоха седания е решилъ да се про- председатель на Студентското
брой.
г. г. Тодоръ Боровъ, главенъ учатъ условията за построй дружество при Висшето тър
библиотекарь
при Централно ката на студентски домъ въ говско училище — Варна и
ПЪТУВАНЕТО HR КОЛЕВарна, въ който да се помъГИТЪ КОНГРЕСИСТИ.
Цен то управлление на Българска щавать студентския столъ, ка- деенъ членъ на дружеството ни.
земеделска
и
кооперативна
Настоятелството изказва своитралното • настоятелство на Дру
бинетъ за училищния лъкарь, ГБ съболезнования къмъ опежеството на завършилитъ Вис банка; Никола Стояновъ, бившъ канцеларии
за студентските
шето търговско училище въ главенъ Директоръ на дър организации, читални, гимна чаленигв.
жавните
дългове
и
главенъ
гр. Варна съобщава на коле
Богъ да го прости!
стически салонъ и др. подобни.
гите, че при пжтуването си за секретарь на Министерството Презъ настоящата зима ще бж
общото годишно събрание въ на финанситъ; Д-ръ Никола датъ изготвени плановетв, ще ТЮЧИНАЛЪ Е на 12 т. м.
Варна могатъ да се ползуватъ Долапчиевъ, професоръ по бжде опредълено мъстото на Петко М. Петковъ, 10 випускъ,
отъ с. Аксаково, Варненско.
отъ намалението за Междуна наказателно право при дър
студентския домъ, за да може
Богъ да го прости!
родната изложба,- възлизащо жавния университетъ; Анастасъ
на 1Q%. Единственото условие Бешковъ, професоръ по сто
е посещението на изложбата. панска география при Висше
Д-ВО Н А З А В Ъ Р Ш И Л И Т Е
Ползването съ такива билети то търговско училище — СвиВИСШЕТО
ТЪРГОВСКО У-ЩЕ — В А Р Н А
не е свързано съ задължите- щовъ; Д-ръ Димитъръ Георгиевъ,
поддиректоръ
на
Ек
ленъ престой въ града.
спортния институтъ и Д-ръ
Йосифъ Петковъ, стопански
ДРУЖЕСТВЕНИ ИЗДАНИЯ
директоръ на Български дър
РЕДЛКЦИОННИЯТЪ КОМИ жавни желъзници — София.
До чл-еноветЬ н а Д«Е>ОТО н а
вата на училището, има
-ТЕПГ*ИЗКЯЗВ1
з а в ъ р ш и л и т Ь Висшето тър
НОСТЬ на колегитъ абонати амбиция това начало да бжде
говско
у ч и л и щ е — Барна
разширено
презъ
идващата
На списанието, които го под
крепиха чрезъ навременното учебна година, като бждатъ
В ъ з ъ о с н о в а н а чл. ч л . 25, 26 и 27 о т ъ
изплащане на дължимия або- канени, както наши учени и
общественици, а така сжщо у с т а в а н а д р у ж е с т в о т о ни, н а 25 а в г у с т ъ
наментъ.
и чужди. Отъ друга страна
ПОКДНВАТЪ се колегитЪ да нъкои учени и общественици т. г., 9 ч а с а с у т р и н ь т а , Ви п о к а н в а м е н а
сътрудничатъ при списване на ще бждатъ канени да изнасятъ
в. „Академически вести" -и да предъ граждани не само една
изпращатъ
въ дружеството или две лекции, а цълъ цикълъ
подходящи статии.
к о е т о щ е с е с ъ с т о и - в ъ з а с е д а т е л н а т а за
отъ сказки.
л
СЛЕДЪ.ЕДИНЪ ИЛИ ДВА а н а В а р н е н с к а т а т ъ р г о в с к о - и н д у с т р и 
ВИСШЕТО ТЪРГ- У - Щ Е - В А Р Н А МЕСЕЦА
ще бжде започнатъ а л н а к а м а р а , п р и с л е д н и я д н е в е н ъ р е д ъ :
строежътъ на ново крило къмъ
РЕДОВНИЯТЪ АСИСТЕНТЪ сегашното здание на Висшето
1) ОТКРИВАНЕ, И З Б О Р Ъ Н А Б Ю Р О Й
И ЧАСТЕНЪ ДОЦЕНТЪ при търговско училище — Варна,
Висшето търговско училище което ще .бжде привършено ПРИВЕТСТВИЯ;
— Варна, п Иванъ К. Пандовъ, за следната учебна година.
2) ОТЧЕТЪ Н А НАСТОЯТЕЛСТВОТО,
е заминалъ за Германия за 5 При това положение, училище
месеца презъ м. юний т. г., за то ще " отстжпи на Сръдното РЕДАКЦИОННИЯ КОМИТЕТЪ И КОНТРОЛ
довършване научната си ра търговско училище заемания НАТА КОМИСИЯ и ОСВОБОЖДАВАНЕТО
бота въ Висшето търговско сега трети етажъ въ сградата
И М Ъ ОТЪ ОТГОВОРНОСТЬ;
училище въ гр. Лайпцигъ.
на сжщото. Срещу това се
ПРЕЗЪ' УЧЕБНАТА 1939- гашната нова постройка и кри
3) ИЗБИРАНЕ НА НОВО. НАСТОЯТЕЛ1940 ГОДИНА при Висшето лото, което ще се строи, ще СТВО И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ;
търговско училище — Варна дадатъ на Висшето търговско
еж следвали всичко 1502 сту училище — Варна достатъчно
4) РАЗНИ.
денти и 89 студентки.
аудитории и помъщения. за
Право д а п р и е ж т е т в у в а т ъ н а о б щ о т о
ПРЕЗЪ НАСТОЯЩАТА ЛЪТ- пълното развитие -на учили
НА ИЗПИТНА СЕСИЯ еж по щето при неговия четиригоди- г о д и ш н о с ъ б р а н и е и м а т ъ онЗззи к о л е г и ,
лучили дипломъза завършено шенъ курсъ. Така Висшето к о и т о е х с и п л а т и л и ч л е н с к и я в н о с ъ .
висше търговско образование търговско училище ще разпо . А б о н а т и т б н а с п и с а н и е т о п л а щ а т ъ 125 л в .
при Висшето търговско учили лага съ 3 аудитории за по з а ч л е н с к и в н о с ъ и а б о н а м е н т ъ , а н е а б о ще — Варна , 79 души, отъ 400-450 души, две за по 180200 души, четири за по 100 натитЗз п л а щ а т ъ бО лв. з а ч л е н с к и в н о с ъ .
които 3 жени.
ВИСШИТТЗ УЧИЛИЩА еж до 120 души и две аудитории П л а щ а н е т о мойсе д а с т а н е и п р е д и с ъ б 
за по 40-50 души. Освенъ ранието.
не само разсадникъ на об
това,< ще има 6 професорски
ществена култура, но ; еж и кабинети, обща професорска
з а Председатели: (п) А. П. ПЬЙЧЕВЪ
една голъма морална гордость стая, заседателна зала за Ака
Секретарь: (п) П. Я. ХРИСТОВЪ
за градоветв, въ които еж
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ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
ПРИ ТЪРГОВСКО. ИНДУСТРИАЛНАТА КАМАРА Б Ъ ГР. БАРНА

ВИСШЕТО
ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
В А Р Н А
е открито р т ъ Н. Б. Царя на 2. октомврий 1921 година в ъ з ъ основа Закона- з а
търговско - индустриалните камари.З а к о н ъ т ъ з а народното прссвещение отъ 1925 год., о т д е л ъ „висши
стопански училища" (чл. чл. 216 до 227), прехвърля училището като „висше
стопанско училище" подъ ведомството на министерството и с ъ забеле2кка«,
та к ъ м ъ чл. 22'4 го освобождава отъ необходимостьта за с п е н и а л е н ъ законъ.
Наредбата з а к о н ъ з а частните висши училища: о т ъ 1938 година
приравнява училището ни к ъ м ъ Дъргкавния университетът
'.'-.'
Съ заповтбдь № 53,999 о т ъ 19. м а й 1939 година н а Министерството н а
народното просвещение с е ссьздаватъ два о т д е л а при училището; частностопански и народостопански.
,

Висшето търговско училище въ Варна дава
висше образование на лица отъ двата пола, кои
то се готвятъ за ръководни й организационни
служ€>и~въ^а^^ни^обш^с^
ни пред-_
приятия и учреждения.
-Дава теоретически и практически знания на кандидати за преподава
тели в ъ търговски и специални училища.
•',',-.
Разработва обществено » стопанските и търговско » т е х н и ч е с к и т е :
н а у к и изобщо и с ъ огледъ н а икономическия 2кивотъ н а страната.

За студенти се приематъ лица, които иматъ
завършено гимназиално или приравнено къмъ
него оръдно специално образование.
К у р с ъ т ъ н а учението е четиригодишенъ (8 семестра).
З а в ъ р ш и л и т е с ъ д и п л о м е н ъ изпитъ п о л у ч а в ач т ъ "правата на липа съ'
висше образование.,
,
Презъ четвъртата учебна година с е извършва специализация по
единъ о т ъ двата отдела: частностопански и Ъбщественостопански — адми-;
нистративенъ.

З а п и с в а н и я т а с т а в а т а о т ъ 15. IX; — 15.. X. 1940 година
с р е щ у свидетелства: зрЪлостно, к р ъ щ е л н о , жедицинско,
с ъ д е б н о и призивно. Таксата з а у ч е н и е е 1250 л е в а з а
семестъръ.
Канцеларията на училището изпраща безплатно проспекти
съ подробни сведения за училището и живота въ гр. Варна.
Варна предлага всичкитъ необходими кул
турни и стопански условия за една добра научна
работа и подготовка.
отъ РЕКТОРАТИ

