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 Основна предпоставка за създаването на Експортния институт в 

България са промените в световното стопанство след Първата световна 

война и особено по време на кризата 1929-1933 г.
1
 Множество нови 

външни и вътрешни фактори оказват влияние след войната върху 

съдържанието и насоките на развитие на българската външна търговия и 

на водената от държавата външнотърговска политика. Вследствие на 

световния конфликт икономическата хармония в света, съществуваща 

преди него, е сериозно нарушена. Стопанствата  на отделните държави са 

дезорганизирани вследствие от разрушенията по време на бойните 

действия. Същевременно, непосредствено след края на войната бързо 

нараства търсенето на стоки на международните пазари поради 

започналите възстановителни процеси в отделните страни. 

Обективно появилата се необходимост от активизирането на 

международните търговски връзки, обаче, влиза в остър конфликт с 

конфронтацията между воюващите групи от държави по време на войната 

и при оформянето на мира. Едно от нейните изражения е налагането на 

необосновано рестриктивни икономически клаузи в мирните договори, 

имащи често вид на наказателни санкции. Това нанася допълнителни 

поражения върху националните стопанства на страните, претърпели 

поражение в Първата световна война, защото затруднява в голяма степен  

регулиращата роля на държавата, която е особено необходима в 

следвоенните условия. 
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Пряко отражение върху насоките и съдържанието на 

външнотърговска политика на България през 20-те години на ХХ в. има  

Ньойският мирен договор. Той налага редица регламентации в тази област 

от стопанската дейност на българската държава, които предопределят за 

известно време много от нейните елементи. 

На първо място това са ограниченията по отношение на размера на 

митата. България е длъжна да прилага спрямо съглашенските държави за 

срок от 1 година след влизането в сила на Ньойския договор договорната 

митническа тарифа от преди войната.
2
 По този начин до 9 август 1921 г. е 

блокиран един важен инструмент за въздействие върху развитието на 

българското стопанство – митническия режим. 

 На второ място договорът налага определени рамки и в третирането 

на вноса от държавите от Съглашението. За срок от 5 години (9 август 1920 

до 9 август 1925 г. – б.м. М. Д.). България е задължена  едностранно да 

признае на всички съглашенски държави статута на най-

облагодетелствувана нация в търговията.
3
 С това стават напълно 

безпредметни евентуалните усилия на нашата държава за специална 

регламентация на търговските отношения с тези страни чрез двустранно 

договаряне. 

Посочените обстоятелства налагат през периода до 1925 г. 

българските правителства да водят една пасивна външнотърговска 

политика, която не съдейства особено за правилното развитие на 

народното стопанство. Държавата е принудена да забавя изготвянето на 

нови митнически тарифи на вносните и износните стоки, които са особено 

необходими в новите условия на международната търговия.
4
 

Външнотърговската ни политика през този период се ограничава със 

сключването на временни търговски споразумения и спогодби само на 

базата на взаимното ползване на клаузата на най-облагодетелствувана 

нация, изключително с несъглашенски държави.
5
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  През втората половина на 20-те години на ХХ в., въпреки 

променените в благоприятна посока вътрешни и международни условия, 

външнотърговската политика на българската държава продължава да е 

доста предпазлива и не особено активна. Страната ни продължава да се 

въздържа от сключването на тарифни и търговски договори. Основните 

причини за това са от една страна обстоятелството, че българското 

производство не е особено търсено на международните пазари, в следствие 

на което България не може да очаква да получи по-добро митническо 

третиране от режима в съществуващите търговски спогодби. От друга 

страна, в управляващите от Демократическия сговор съществуват известни 

опасения, че при сключването на нови договори страната ни ще бъде 

принудена да направи отстъпки в митническите нива и с това ще се намали 

ефектът от протекционизма, който държавата провежда в в момента в 

областта на индустрията.
6
 

С изменението на митническата тарифа на вносните стоки през май 

1926 г. кабинетът на Андрей Ляпчев се опитва да активизира 

външнотърговските ни отношения. В нея съществено са повишени 

вносните мита, с което правителството се надява да принуди държавите-

вносителки да започнат преговори с България за сключване на редовни 

търговски и тарифни договори, в които страната ни да получи митнически 

намаления и отстъпки.
7
 Намеренията на правителството, обаче, остават 

нереализирани, защото скоро настъпват радикални изменения в световното 

стопанство, които коренно променят условията на международната 

търговия. 

 След избухването на стопанската криза през 1929 г. тези условия 

стават особено трудни, поради пренасищането на международните пазари. 

Българската държава е принудена да обърне повече внимание на 

външнотърговската си договорна политика, за да се опита да намери 
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сигурен пласмент за нашите експортни произведения. Именно във връзка с 

изпълнението на тази задача през 1931г. е създаден Експортен институт.
8
  

 Според авторите на закона за неговото учредяване необходимостта  

от такова звено в управленската схема на външната търговия на страната 

се е появила вследствие от  промените в световното стопанство след 

Първата световна война. Ясно очертаните тенденции на 

свръхпроизводство след войната и засиленият аграрен и индустриален 

протекционизъм, въведен почти навсякъде в света, маркират новата 

стопанска конюнктура, която се характеризира със затруднения в 

пласирането на българските износни произведения. Намирането на нови 

пазари за тях става жизнено важно, особено след началото на стопанската 

криза през есента на 1929 г.
9
 Във вътрешен план създаването на 

експортната централа се обяснява с необходимостта от подобряването на 

търговския и платежния баланс на страната, както и с налагащите се 

специални грижи за износа, за да се стимулира развитието на българското 

производство.
10

 

Необходимостта от такава институция е належаща и с оглед на 

нуждата от по-добра предварителна подготовка и организация на работата 

по сключването на търговските договори с отделните държави. Според 

замисъла на управляващите Експортният институт трябва да замести 

сложната конфигурация от държавни органи, които до този момент 

формулират и провеждат външнотърговската политика и които често в 

тази си дейност преследват противоречащи си цели, защитавайки 

интересите на фиска, търговците или производителите по отделно. 

 След Първата световна война с формирането на отделни аспекти от 

външнотърговската ни политика се занимават няколко центъра. В 

Министерството на външните работи към Консулско-стопанската 

дирекция съществува служба по сключване на стопански спогодби с 

чужбина.
11

 В Министерството на търговията, промишлеността и труда до 1 
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април 1930 към Отделението за търговия и промишленост съществува 

служба за подготовка и сключване на търговски договори.
12

 В 

Министерството на финансите в подготовката и сключването на търговски 

договори и спогодби взема участие отделението за митници.
13

 В 

определянето на външнотърговската ни политика участват още Българска 

народна банка, търговско-индустриалните камари, Съюзът на българските 

индустриалци и Съюзът на българските износители.
14

 При такава пъстра 

картина на институционално участие във формирането на българската 

външнотърговска политика създаването на координационен център, който 

същевременно да има решаващо значение за определянето на нейните 

насоки, е съвсем оправдано и навременно. Организирането на институции, 

които да съсредоточават в себе си цялостната дейност по провеждането на 

външнотърговската политика е практика в много държави в света. В това 

отношение България дори изостава от редица европейски и други страни.
15

 

 Създаването на Експортния институт през 1931 г. е една правилна и 

навременна стъпка на правителството на А. Ляпчев в подкрепа на 

развитието на външната ни търговия. Тя, обаче, има съдбата на много от 

инициативите в стопанската област, предприети от този кабинет, в първите 

години на стопанската криза. Законът е приет в самия край на 

управлението на Демократическия сговор и след правителствената 

промяна на 21 юни 1931 г. дейността по учредяването експортната 

централа е прекратена. Всички очаквания, че институтът ще премахне 

съществуващата некоординираност и ще се превърне в основен фактор, 

формиращ ефективна за народното стопанство външнотърговска политика 

на държавата, остават напразни. Взаимните подозрения и противоречия в 

коалицията Народен блок, наследила Сговора в управлението, осуетяват 

практическото създаване на Експортния институт. 

Основен противник на учредяването на външнотърговската  

институция е Демократическата партия.  Според закона Експортният 
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институт трябва да е под надзора на Министерството на търговията, 

промишлеността и труда. Титуляр на това министерство е шефът на 

Националлибералната партия Г. Петров. Демократите смятат, че по този 

начин външната търговия на България се поставя под контрола на тази 

политическа сила, което засилва нейното влияние в управлението. Така се 

създава ненужно напрежение в Народния блок и опасност за 

съществуването му.
16

 

През март 1932 г. министър-председателят Н. Мушанов, който е един 

от водачите на Демократическата партия, заявява, че практическото 

изграждане на Експортен институт се отлага. По-важно, според него, е да 

се създаде Държавен стопански съвет, който да координира общата 

антикризисна политика на държавата. Премиерът се оправдава с това, че за 

едновременното учредяване на двете институции ще са необходими доста 

средства, което е неоправдано с оглед на съществуващата криза в 

държавните финанси.
17

 За това, че създаването на експортната централа 

точно в този вомент е финансово неоправдано, се изказва и официозът на 

демократите вестник “Знаме”.
18

 

Управляващите от Демократическата партия предлагат на мястото на 

Експортния институт да има консулско-стопанска служба в 

Министерството на външните работи и вероизповеданията. Това, според 

тях, е достатъчно, за да се води ефективна външнотърговска политика в 

този момент на криза.
19

 За да се лансира на идеята за създаване на център 

за ръководство на външната търговия във външното министерство, освен 

всички други аргументи, не без значение е и фактът, че то е под 

ръководството на министър-председателя Н. Мушанов. Намерението на 

демократите по този начин да засилят позициите си в кабинета е съвсем 

очевидно. 

Демократическата партия успява да наложи становището си и през 

есента на 1932 г. консулското отделение във външното министерство е 
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преобразувано в консулско-стопански отдел с две отделения – консулско и 

стопанско. Последното се занимава специално с подготовката и 

сключването на търговските договори и спогодби.
20

 

По такъв начин създаването на Експортния институт се отлага от 

управляващите от Народния блок за неопределено време. Макар, че в 

голяма степен причина за това са противоречията и борбата за надмощие в 

управляващата коалиция, тази стъпка от страна на правителството има 

известно оправдание в състоянието на световната търговия в този момент. 

По време на стопанската криза една от характерните мерки, които 

отделните държави предприемат за борба с нея, е изключително силният 

протекционизъм, имащ за цел да запази националния пазар за местното 

производство. Същевременно по отношение на валутния режим в света се 

оформят отделни групи държави, които концентрират и търговската си 

дейност по между си и това още повече свива световния пазар. След 

избухването на финансовата криза през лятото на 1931 г. валутното 

регулиране на външната търговия става определящо, което също 

съдействува в посока на стесняване на пазара. Всички тези обстоятелства 

ограничават много възможностите на България за водене на активна 

външнотърговска политика. Възникналите след началото на кризата 

валутни проблеми принуждават българската държава да превърне БНБ в 

дирижиращ фактор за нейното определяне и насочване.
21

  

На 19 май 1934 г. Народния блок е свален от власт с преврат от 

Военния съюз и Политическия кръг “Звено”. Съставен е кабинет начело с 

Кимон Георгиев. Основна причина за тази насилствена и недемократична 

смяна в управлението на страната е неуспеха на кабинета на Н. Мушанов 

да се справи с проблемите породени от стопанската криза, в следствие на 

което нараства на социалното напрежение и недоволството във всички 

обществени групи от неговото управление.
22
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Правителството на Народния блок не прави особено много за 

реформирането на управленските структури и институции. Условията на 

кризата изискват по-активна държавна намеса в стопанската област и 

промените във функциите на държавните стопански органи, както и 

създаването на нови е особено необходимо. Именно поради това 

реорганизацията на държавния апарат е една от първите задачи, с която се 

нагърбват новите управляващи от Военния съюз и Звено. Тя е поставена 

съвсем ясно още в Манифеста към българския народ, публикуван в деня на 

преврата.
23

  

Друг момент от програмата на деветнайстомайците, който заслужава 

внимание във връзка с разглеждания от нас проблем, е намерението им да 

продължат общите насоки на външнотърговската политика на Народния 

блок, като съсредоточат усилията си в създаването на повече и по-сигурни 

пазари за българското производство. В манифеста специално е подчертано, 

че ще се търсят възможности за по-голяма реализация на “продуктите на 

нашата земя”.
24

 Явно е желанието на новите управляващи не само да 

увеличат капацитета на съществуващите до момента външни пазари, но да 

ги разширят и разнообразят териториално. Особено съществено в това 

отношение е намирането на такива пазари, от които да се получават 

свободни девизни средства. 

Свободните девизи са необходими на българската държава в този 

момент, за да посреща външните си задължения. В последните години от 

управлението на Народния блок постъпленията от тях катастрофално 

намаляват, тъй като поради финансовата криза, обхванала световното 

стопанство от лятото на 1931 г., значителна част от външнотърговските 

плащания на България стават по пътя на клирингите.
25

 Следващата таблица 

илюстрира добре това:
26
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ГОДИНА      ОБЩО КАМБИО          КЛИРИНГ  ВОБОДНИ ДЕВИЗИ 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕВИЗИ 

1932   3544     648   2305 

1933   2778    1439    858 

1934   2859    1513    487 

ИЗРАЗХОДВАНИ ДЕВИЗИ 

1932   3678    607   2613 

1933   2759    1301   1038 

1934   2879    1372    684 

 

 Очевидно е бързото намаляване на приходите и увеличаването на 

разходите в свободни девизи. Тази негативна тенденция в държавните 

финанси се задълбочава въпреки положителния търговски баланс на 

страната през целия период на стопанската криза.
27

 Търсенето на пазари 

със свободни девизи става наложително и практическото създаване на 

Експортния институт става отново актуално. 

 Нуждата от специализирана институция, която да се занимава с 

организацията и провеждането на външнотърговската политика на 

България се отбелязва на страниците на Сп. “Звено” още през есента на 

1930 г. Звенарите приветстват създаването на Експортния институт от 

кабинета на А. Ляпчев. Те смятат, че новата външнотърговска централа 

трябва да бъде автономна, но под силния контрол на държавата. В нея 

трябва да бъдат представени всички държавни служби, съсловните 

организации, държавните и кооперативни кредитни учреждения.
28

 

 Още в самото начало на своето управление деветнайстомайците 

предприемат известни действия за засилване на държавната намеса в 

областта на външната търговия. Съществено значение в тази насока има 

сливането на Министерството на търговията, промишлеността и труда и 

Министерството на земеделието и държавните имоти, извършено още в 

деня на съставянето на кабинета.
29

 Със създаването на специален Отдел за 

търговия към новото министерство се обединяват дейностите на двете 

ведомства в тази област.
30

 Основна задача на отдела става ръководството 

на вътрешната и външната търговска политика на България и с това той 
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много напомня на Експортния институт, така както е замислен от неговите 

създатели през 1931 г.
31

 

Със формирането на Отдела за търговия деветнайстомайците правят 

значителна крачка напред към създаването на единен орган за ръководство 

на държавната експортна политика. През есента на 1934 г. сред 

управляващите започва да се говори за практическото учредяване на 

Експортния институт, но падането на правителството в началото на 1935 г. 

не позволява да разберем дали тези намерения са били истински.
 32

 

Въпреки явните признаци на съживяване и стабилизация през 

втората половина на 1934 и 1935 г. българското стопанство все още не се е 

приспособило достатъчно добре към променените международни 

икономически условия. Външната ни търговия продължава да бъде 

насочена основно към страните от Централна Европа, с които България 

извършва плащанията си по клиринги. Необходимостта от набавянето на 

свободни девизни средства за поддържането на платежния баланс на 

страната, плащанията по външните държавни дългове, държавни нужди и 

др. все още е особено голяма.
33

 

Допълнително усложнения във външната търговия на страната през 

1935 г. настъпват поради изключително слабата реколта от зърнените 

храни през предходната година. Последните все още са основният износен 

артикул на страната. Същевременно добрата реколта от тютюна, 

слънчогледовото семе, варивата, соята, памука, плодовете и особено 

гроздето оказват известно влияние за  подобряването на състоянието на 

стопанството.
34

 Това подсказва, че трябва да се търсят нови и сигурни 

пазари за тези и някои други произведения на българското селско 

стопанство. Необходимостта от реалното създаване на експортна централа 

вече е очевидна за всички. 

През 1935 г. държавата провежда  значителни мероприятия в 

областта на външнотърговската политика, които имат за цел изграждането 
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на система за насърчаване и типизиране на износа. Крайният резултат от 

нея е създаването на Експортния институт.
35

 Забележителен е фактът, че 

линията на засилването на държавната намеса във външнотърговската 

сфера се поддържа независимо от честата смяна на правителствата през 

годината.
36

 

Учредяването на експортната централа през есента на 1935 г. има 

пряка връзка и със замисляната нова промяна в състава на Министерския 

съвет от кабинета на А. Тошев и връщането на старата му структура от 

преди 19 май 1934 г.
37

 С разделянето на Министерството на народното 

стопанство и възстановяването на Министерството на търговията, 

промишлеността и труда и Министерството на земеделието и държавните 

имоти, обаче, отново се създава предпоставка за усложняване на 

държавната дейност по организацията, направляването и контрола на 

външната търговия на България. Конституирането на Експортния институт 

трябва да предотврати тази опасност.
38

 

Основите на института се поставят още с приемането на бюджета на 

държавата за 1935 г.
39

 Окончателното му учредяване и началото на 

практическата му дейност става в края на управлението на кабинета на 

Андрей Тошев(21.ІV–23.ХІ.1935 г.). На 2 октомври е публикувана наредба-

закон за създаването на експортната централа.
40

 Нейният текст в основата 

си повтаря постановленията на закона от март 1931 г. Съществуващите 

различия отразяват промените, настъпили в организацията и 

ръководството на държавата след 19 май 1934 г., както и измененията в 

законодателството регламентиращо българската търговия по време на 

стопанската криза. 

По отношение на целта и статута на новосъздадената институция 

няма разлика между закона от 1931 г. и наредбата закон от 1935 г. 

Институтът трябва да стане средоточие на цялостната държавна политика 

и дейност в областта на външната търговия и по-специално на износа на 
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български стоки. В неговите задачи влизат набирането на сведения и 

правенето на проучвания за външните пазари, даването на информация и 

указания на износителите, анализ на състоянието на стопанството от 

гледна точка на по-ефективен износ на българското производство, грижи 

за контрола на качеството, типизацията на износните артикули, 

пропагандирането на български стоки в чужбина, даването на мнения по 

всички държавни актове и разпоредби, засягащи по някакъв начин 

българския износ.
41

  

И с двата документа се създават секции и секционни комитети към 

Експортния институт, които съответстват на основните артикули или 

групи артикули в българския износ. Задачите на тези звена са идентични  в 

закона и в наредбата-закон. Те трябва да осъществяват дейност по 

проучването на външните пазари за тези стоки, да регламентират точно 

качеството и условията на износа им, да изработват нормативната база за 

качеството, типизирането, опаковката и начина на изнасяне, т. е. да 

провеждат общата политика на Експортния институт по отделните 

направления на българския износ.
42

 

Законът от 1931 г. и наредбата-закон от 1935 г. определят различна 

структура на ръководството на Експортния институт. В първия това са  

Общ съвет, секционни комитети, Директорат и канцелария към него.
43

 В 

наредбата-закон ръководството на института се осъществява от Общ съвет 

и секционни комитети.
44

 Най-съществените различия между двата 

документа по отношение на участниците в управлението на Експортния 

институт са в състава на Общия съвет. 

В закона от 1931 г. Общият съвет има доста раздут състав. В него 

участват всички държавни и обществени организации, които по някакъв 

начин се занимават или имат отношение към външната търговия на 

страната.
45

 Наредбата-закон съкращава значително участниците в него. 
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Освен институции и организации, които вече не съществуват, от съвета са 

отстранени предимно представители на обществени и частни структури.
46

 

Другата съществена разлика между двата документа е в начина на 

конституиране на представителството на Експортния институт в чужбина. 

Със закона от 1931 г. се създава службата на търговските представители. 

Техните функции и статут са определени съвсем общо. Единствено по-

конкретно се отбелязва, че те се назначават от министъра на търговията, 

промишлеността и труда, издържат се от Експортния институт и се числят 

към българските легации в чужбина. 
47

 

Наредбата-закон от 1935 г. определя, че дейността на Експортния 

институт в чужбина се осъществява чрез търговски съветници. 

Регламентирана е и тяхната длъжностна характеристика. Те се назначават 

от министъра на народното стопанство, със съгласието на министъра на 

външните работи и вероизповеданията. Съветниците се числят към 

българските легации и консулства и се издържат от Експортния институт. 

Освен тях като органи на института в чужбина се смятат и секретарите на 

българските генерални и почетни консулства, когато им се възлага 

дейност, касаеща българския износ. Те се назначават като такива със 

съгласието на Министерството на народното стопанство.
 48

 

Наредбата-закон щателно определя и на какви условия трябва да 

отговарят лицата, назначавани за търговски съветници. Те трябва да са 

български поданици, да са доказани стопански специалисти със значителен 

опит в областта на външната търговия и да познават условията за 

търговска дейност в страната, в която отиват на работа. Не на последно 

място е и изискването да владеят отлично писмено и устно езика на тази 

държава или най-подходящия за нея западноевропейски език.
49

 

Съществува още едно различие между закона от 1931 г. и наредбата-

закон от 1935 г. С първия се създава специална търговска марка, наречена 

“Национална експортна марка”. Тя се счита за регистрирана и се ползува 



 14 

от защитата на Закона за търговско-индустриалните марки. Нейната 

регистрация в чужбина се възлага на Експортния институт. По този начин 

се създава механизъм за установяването на произхода и качеството на 

българските стоки за износ.
50

 

Общият съвет на Експортния институт определя кои видове стоки 

могат да носят търговската марка, а съответния секционен комитет – кои 

износители могат да използуват марката. За да получат това право те 

трябва да отговарят на условия, определени специално в закона. Трябва да 

имат регистрирана в България търговска фирма, да декларират, че ще 

съблюдават строго установените от Експортния институт  норми за 

качество, типизиране и др. Годишната такса за получаването на 

експортната марка е от 200 до 2 000 лв. Размерът й се определя в 

зависимост от важността на износния артикул и реномето на фирмата-

износител.
51

 Институтът организира контрола за правилното използване на 

“Националната експортна марка” чрез назначени от него органи, които 

могат да налагат санкции на нарушителите.
52

 

В наредбата-закон от 1935 г. “Националната експортна марка” не се 

споменава. Само на едно място се отбелязва, че една от задачите на 

секционните комитети е да дават мнения за “условията за въвеждане на 

експортната марка”.
53

 Причината за това е фактът, че всички въпроси по 

контрола на българския износ са регламентирани вече с отделен закон, 

спазването на чийто постановления е едно от основните задължения на 

Експортния институт. 

Пълният държавен контрол върху качеството и типизирането на 

българския износ е установен   от кабинета на ген. Петко Златев още през 

пролетта на 1935 г. Това става с Наредба-закон за организиране и контрол 

върху износа, която въвежда задължителен контрол върху българския 

износ. Тя изисква създаването на специални правилници, които да 

регламентират за всеки вид или категория износни стоки качеството, 
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типизацията, опаковката и др. Износните стоки се допускат от 

митническите власти да излязат от страната само, ако са придружени от 

специални удостоверения, издадени от контролните органи.
54

  

Има съществена разлика между закона от 1931 г. и наредбата-закон 

от 1935 г. по отношение на финансирането на Експортния институт. В 

първия нормативен акт той се издържа от суми, отпускани от държавния 

фонд “Стопанско повдигане на страната”, събираните такси за 

правоползване на експортните марки, помощи и субсидии от търговско-

индустриалните камари, стоковите борси и “други учреждения, сдружения 

и лица”.
55

 

Съвсем очевидно е, че предвижданите източници за издръжката на 

дейността на Експортния институт са съвсем недостатъчни, за да се очаква 

от него ефективност. Всъщност редовни приходи института получава само 

от фонда за стопанско повдигане на страната. Последният е създаден през 

1925 г. със Закона за експлоатация на държавните каменовъглени мини във 

Владайско-Мошинско-Пернишката котловина. Предназначението му е да 

покрива разходите по проучването на подземните богатства на България. 

За финансирането на тази амбициозна и мащабна задача управляващите 

предвиждат само отчисления от печалбите на държавните каменовъглени 

мини, които да се събират във фонда.
 56

 

Непоследователното отношение на кабинета на А. Ляпчев към 

дейността по проучването на подземните богатства на страната личи не 

само от символичното й финансиране. През 1928 г. фондът “Стопанско 

повдигане на старата” е закрит и включен в държавния бюджет.
57

 Един ден 

преди приемането на закона за Експортния институт фондът отново е 

възстановен със специален закон, който обаче остава неприложен.
58

 

Насочването по този начин на средства за финансирането на бъдещата 

експортна централа изглежда доста несериозно, като се имат предвид 
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настъпилите вече значителни усложнения в режима на външната търговия 

на България, свързани със стопанската криза. 

Наредбата-закон от 1935 г. поставя на по-стабилна основа въпроса за 

издръжката на Експортния институт. В нея също се предвиждат приходи 

от субсидии и помощи от търговско-индустриалните камари, стоковите 

борси, сдруженията на износителите, частни лица и др., които по-скоро 

имат характера на нередовни постъпления в бюджета на експортната 

централа. Предвидени са, обаче, още два източника, които гарантират 

стабилни и редовни приходи всяка година и с това до голяма степен се 

създават по-добри условия за планиране, организация и по-голяма 

ефективност на дейността на института. Това са суми, заложени  всяка 

година в бюджета на Министерството на народното стопанство, 

респективно  това на търговията, промишлеността и труда и една 2%-ва 

такса върху стойността на всички изнасяни в чужбина български стоки, 

която се събира от митническите власти.
59

 

Окончателно Експортният институт е конституиран и започва работа 

след одобряването на бюджета му за времето от 1 октомври до 31 декември 

1935 от Министерството на народното стопанство.
60

 От неговата разходна 

част става ясна в по-големи подробности структурата на централното 

управление и действащите в момента търговски съветници. Ръководното 

тяло на института се състои от Дирекция, Отделение “Износ”, Служба за 

контрол, Отделение “Пазари в чужбина”, Отделение “Информация и 

пропаганда” и общи служби. Търговските съветници са 6 души и 

резидират в българските легации в Берлин, Париж, Лондон, Александрия 

(Египет), Варшава и Прага. Общо в експортната централа, заедно със 

съветниците, работят 61 човека. Годишно за заплати на персонала са 

предвидени 2 923 700 лв., а общата сума на разходите за дейността на 

Експортния институт е 8 684 700 лв.
61
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За директор на института е назначен Хр. Йоцов. Той е един от 

големите износители на яйца и птици в България. Председател е на 

Яйчарския съюз. Скоро след поставянето му на този пост Йоцов става 

председател и на Българския търговски съюз.
62

  

Практическото създаване на Експортния институт през есента на 

1935 г. не се посреща еднакво от българското общество. Основните 

различия в мненията за него са по това, каква да бъде ролята му в 

провеждането на външнотърговската политика на България от тук нататък. 

Има доста привърженици на идеята за превръщането на института във 

върховен орган за провеждането на държавната износна политика 

Съществуват, обаче, и такива, които смятат, че съсредоточаването на 

ръководството й изцяло в ръцете на държавата ще пречи на нейното 

правилно развитие. 

Съвсем естествено е българските търговци особено износителите да 

са доволни от задействането на експортната централа. В печатния орган на 

Българския търговски съюз “Софийски търговски вестник” са публикувани 

одобрителни материали, от които лъха оптимизъм за бъдещето на 

българската външна търговия. Отпечатана е една обширна статия от д-р 

Минчо Шипковенски, секретаря на съюза, озаглавена “Експортните 

институти в чужбина и задачите на българския Експортен институт”, в 

която се изразяват надежди, че настъпва нова ера в българската външна 

търговия. Нейното активизиране, според автора, ще се отрази добре върху 

развитието на националната икономика и особено на селското 

стопанство.
63

 

Създаването на Експортния институт е приветствано и от Съюза на 

българските износители. Ръководството му смята, че той може да изпълни 

задачите си само, ако в него се съсредоточи ръководството на цялата 

експортна политика, както е записано в чл. 2 на наредбата-закон.
64
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В една своя статия проф. Г. С. Хлебаров също се обявява за 

концентриране на държавната износна политика изцяло в Експортния 

институт. Той подчертава, че разпокъсаността в определянето и 

ръководството й чрез различните служби и организации, които се 

занимават до този момент с нея, е една от основните причини за 

стопанския застой в България през последните години.
65

 Положителни 

мнения за мястото и ролята на института се появяват и в списанието на 

Българското икономическо дружество.
66

 

След създаването на експортната централа в някои среди се появяват 

и съмнения относно целесъобразността от нейното съществуване. Асен 

Чакалов е против относителната самостоятелност на института, дадена му  

с наредбата-закон. Той трябва да бъде подчинен пряко на министъра на 

народното стопанство и на Дирекцията за търговия, индустрия и занаяти 

към това министерство. Освен това известният икономист не приема и 

някои от функциите на Експортния институт. Според него, централата не 

трябва да води своя политика в областта на външната търговия, не трябва 

да се занимава с подготовката и сключването на търговските договори и да 

се меси в производството на земеделските произведения, които се изнасят 

в чужбина. Институтът трябва да има само информационна функция и да 

дава сведения на търговците-износители.
67

 

В една друга своя статия, обаче, Чакалов не е толкова категоричен в 

критиките си по отношение на значението на Експортния институт за 

външната ни търговия. В нея той пише: “Може наистина да се смята, че в 

някои отношения тази система на регламентиране (става дума за 

контрола върху типизирането и стандартизирането на износните 

артикули, наложен със създаването на Експортния институт – б.м. М. 

Д.) е малко прекалена, но все пак тя има своите добри страни, защото 

налага приспособяването на нашите износни произведения към външните 

пазари.”
68
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Скептично се изказват за Експортния институт и законодателството, 

свързано с неговата дейност, и търговско-индустриалните камари. В едно 

изложение на бюрата на 5-те камари по стопанското положение на 

страната и икономическата политика на правителството, прието на 

конференция в началото на 1936 г., се казва, че в сегашния си вид и 

функции новата външнотърговска централа няма да съдейства особено за 

развитието на външната ни търговия.
69

 

Създаването на Експортния институт среща негативната оценка и на 

Финансовия комитет при Обществото на народите. В доклада му за 

състоянието на българското стопанство през 1935 г. се отбелязва ясно 

очертаната вече тенденция за централизация на най-важните клонове на 

търговията в ръцете на държавата. Като жалони в тази политика на 

българските правителства се сочат създаването и разширяването на 

дейността на дирекция “Храноизнос”, засилването на търговската дейност 

на Българска земеделска и кооперативна банка и създадения в края на 1935 

г. Експортен институт. Оценката на Финансовия комитет е, че тази 

практика не е добра за българското стопанство, защото се елиминират 

частните фирми и се ограничава полето на частната инициатива в 

българската външна търговия.
70

 

Това, че част от деловите среди в България посрещат създаването на 

Експортния институт с резерви, добре личи и от отчета на ръководството 

на централата за първите 7 месеца от нейното съществуване. След като се 

отбелязват трудностите в работата на института, в отчета се подчертава, че 

не малка част от тях са били породени от липсата на отзивчивост и често 

създавани умишлено пречки от страна на някои ведомства.
71

 

Анализът на състоянието на външната търговия на България през 

1936 г. показва, че има значителна промяна в положителна посока. По 

данни на БНБ през 1935 г. във външнотърговския баланс на страната има 

излишък от 244 млн. лв. През 1936 г. той нараства на 729 млн. лв., т.е. 
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почти 3 пъти.
72

 Банката отбелязва през 1936 г. едно намаляване на 

камбиалния излишък в сравнение с 1935 г. – от 326 млн. лв. на 275 млн. 

лв., но се отчита, че общото състояние се подобрява, защото излишъкът е 

почти изцяло в свободни девизи.
73

 

За положителния ръст в търговския баланс на страната в голяма 

степен оказва влияние промяната в конюнктурата на световния пазар, 

покачването на цените на земеделските произведения, както и на добрата 

реколта през 1936 г. Подобряването на девизното състояние на БНБ и 

увеличаването на наличността на свободните девизни средства, обаче, до 

голяма степен е в резултат от дейността на Експортния институт. За 

периода януари-ноември през 1935 г. износът на България към държавите, 

с  които плащанията стават с такива девизи, е нараснал в сравнение с 1934 

г. така: към Англия – 2,7 пъти, към Швеция – 4,6 пъти,  към Норвегия – 

14,7 пъти, към Египет – 1,2 пъти и Палестина – 1,4 пъти.
74

 

В резултат на регламентацията и упражнявания контрол от страна на 

Експортния институт цената на българското грозде за Англия запазва 

високо ниво и износът на този артикул достига 707 вагона през 1935 г. 

срещу 58 вагона през 1934 г. За първи път страната ни изнася в островната 

държава ягоди в консервирано състояние. Благодарение на действията на 

института за първи път се изнася грозде в скандинавските държави – 136 

вагона.
75

 

До края на 1935 г. Експортният институт осъществява и други 

дейности в съгласие със задачите, които са му поставени. Проведени са 

конференции с производители и износители на определени артикули от 

българското селскостопанско производство, направени са постъпления 

пред Министерството на финансите за допускане на временен безмитен 

внос на материали, необходими за комплектоването и опаковката на 

износни произведения, извършени са проучвания за производството на соя 

в България и възможностите за износа й във Франция и др.
76
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Особено активна през 1935 г. е пропагандната дейност на института. 

България участва със свой павилион на Световното изложение в Брюксел. 

Българско участие има на панаира на машини, апарати и съоръжения в 

областта на земеделското производство и преработката на скотовъдни 

продукти от 16 до 19 май в гр. Бреслау - Германия. През годината страната 

ни участвува със свои павилиони на панаира в гр. Бари – Италия, на 

изложението в Мюнхен. Освен това през 1935 г. се поставя началото на 

организирането на постоянно действащи изложби към българските 

легации и консулства в чужбина, които да представят българското 

производство.
77

 

Тези и още много други инициативи и практически дейности, 

проведени от Експортния институт през първата година от съществуването 

му, ясно показват необходимостта от него за правилното и възходящо 

развитие на външната търговия на България. Това е едно от жизнено 

важните условия за успешното развитие на цялото българско стопанство 

през втората половина на 30-те години на ХХ век. 
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стоковите борси, назначен по същия начин, директорът на Дирекция “Храноизнос”, един представител 

на Съюза на българските спедитори и юрисконсултът на Министерството на народното стопанство -  

Държавен вестник,бр. 222 от 2 октомври 1935. 
47

 Държавен вестник, бр. 237 от 10 март 1931 – чл. 18 от закона. 
48

 Пак там, бр. 222 от 2 октомври 1935 – чл. 17 от наредбата-закон. 
49

 Пак там. – чл. 18 от наредбата-закон. 
50

 Пак там, бр. 237 от 10 март 1931 – чл. 19 от закона. 
51

 Пак там.  – чл. 20 от закона. 
52

 Тези, които си служат с Националната експортна марка без разрешение или я поставят на стоки, 

неотговарящи на установените от Експортния институт норми, се наказват с глоба от 5 000 до 100 000 лв. 

и затвор от 3 месеца до 1 година, само за едно от тези провинения. – Държавен вестник, бр. 237 от 10 

март 1931, чл. 21 от закона. 
53

 Държавен вестник, бр. 222 от 2 октомври 1935 – чл. 12, буква “в”от наредбата-закон 
54

 М. Димитров,  Стопанската политика на правителството на Петко Златев (22.І. – 22.ІV.1935 г.) – 

Научни трудове на  ВВОУ “Васил Левски”, кн. № 54, История, Велико Търново, 1997, с. 307; 
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