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ПРЕДГОВОР 

През настоящата 2005 г. Българската търговско-про-
мишлена палата чества своя 110-годишен юбилей. Това е 
повод за гордост на институцията, която има утвърден авто-
ритет и престиж в обществено-икономическия живот на Ре-
публика България. Цялостната многообразна дейност на 
БТПП, извършвана от нейните ръководители и членове на 
търговски палати от страната, сега представлява не само 
фактор, но и необходим гарант при утвърждаването на съв-
ременните стандарти на стопанската дейност у нас. Силните 
позиции на БТПП се определят и от нейните международни 
връзки и сътрудничество, разгръщани в широки мащаби. В 
този смисъл Палатата, като институция с дълголетни тради-
ции, към днешна дата е неотменима част на нашата нова 
национална легитимност по пътя към обединена Европа.        

Всеки юбилей е повод за равносметка и за връщане 
назад в миналото, към корените, от които няколко поколе-
ния инициативни търговци и  производители са черпили 
икономическата и творческа свобода, формирали са мо-
дерно мислене и стопанска култура, и винаги чист патрио-
тичен дух. 

Началото на дългия исторически път на БТПП започ-
ва през 1894 г., когато със закон се поставят основите в ор-
ганизационното изграждане, очертават се насоките за 
предстоящата дейност на търговско-индустриалните кама-
ри в България – Софийска, Пловдивска, Русенска и Вар-
ненска. Няколко години по-късно към тях се присъединява и 
Бургаската камара. 

Те са създадени по европейски образец, изпълнява-
щи съвещателни функции към изпълнителната власт и 
представителство на частните интереси на производители-
те и търговците в страната. Още през първите години ка-
марите стават едно от основните звена в цялостната сис-
тема на административно-стопанските институции, органи-
зации, дружества и други подобни структури в България. 

Проблемът за основаването, вътрешната организация 
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и многообразната дейност на камарите все още не е изучен 
задълбочено и детайлно от нашата историческа и икономи-
ческа наука. Като по-ранни опити за изследване могат да се 
посочат тези, правени в периода след 1900 г. до 1944 г., а 
също при юбилейните чествания на камарите послучай тях-
ната 25-та и 40-та годишнина от създаването им. В тях са 
коментирани отделни страни от живота и дейността на инс-
титуцията, дадени са и някои оценки за нея.1  

В съвременната наука камарите са споменавани час-
тично, като са използвани повече техни публикувани док-
лади и други документи, при написването на редица обоб-
щаващи трудове по стопанската история на България.2 От-
делни аспекти, свързани с камарите са отразени също в из-
следвания от областта на политическата история, в такива 
с регионален характер или от друга научна сфера на соци-
ологическата, политологическата наука и пр.3 

В последно време интересът към историята на ТИК 
нараства, за което сочат редица издания посветени на юби-
лейните чествания на Българската търговско-промишлена 

                                                  
1 Данаилов, Г. Т. Търговско-индустриалната камара като учреждение 
и значението, което тя може да има за страната ни. Търговски вес-
ти, г. ІІ, 1900, бр. 6; Попов А., Дейността на камарите и техните бю-
джети. Архив за стопанска и социална книжнина; Свраков, Г. Тър-
говска политика, ч. ІІІ, Вн. 1933, Търговските камари; Юбилеен 
сборник на търговско-индустриалните камари в Царството по слу-
чай двадесет и пет години `от създаването им /1895-1920 г./, С., 
1920; Честване 40-годишнината на търговско-индустриалните кама-
ри в България, С., 1935 и др.  

2 Беров, Л. и др. Стопанска история на България 681-1981, С., 1981; 
Развитие на индустрията в България. С., 1990; Беров, Л. Стопанска 
история. Икономическото развитие на света от древността до наши 
дни. С., 1994; Саздов, Д. и др. История на националното и световно 
стопанство, С., 2002 и др.  

3 Николова, В., Между консерватизма и либерализма. Народната 
партия 1894-1920, С., 2004; Попов, Ж. Народно-либералната (стам-
боловистка) партия в България 1903-1920 г. С., 1986; Златев, Л. Ру-
сенската община 1878-1949. Рс., 2002; Колев, Бл., Икономическа 
култура, С., 2002; Цакова, И., Лобизъм и демокрация. С., 2005 и др.  
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палата, както и други научни публикации.4  
Настоящият труд е опит за по-пълното осветляване 

на самостойния живот на търговско-индустриалните камари 
и на широкоспектърното им присъствие в икономическите 
процеси, протичащи в България през периода от края на 
ХІХ в. и първите десетилетия на ХХ в.  

Тази задача предполага разкриване фактологичното 
съдържание на съответните нормативни документи, на 
структурното изграждане на камарите, проследяване на 
техните цели, задачи, предпочитани форми и подходи за 
реализация, както от гледна точка на функционалната им 
компетентност, така също в зависимост от общия контекст 
на стопанската действителност в страната. По своята същ-
ност този изследователски замисъл означава да се опре-
дели мястото и ролята на камарите в градежа на новата 
българска държава. 

 Истинско научно предизвикателство за автора бе не-
обходимостта да приложи един комплексен поглед върху 
паралелната дейност на всяка от регионалните камари, 
взаимовръзката помежду им, както и тази с централната 
власт, с различни държавни институции, частни субекти и 
структури от икономическата сфера. Успоредно с това, бо-
                                                  
4 100 години Българска-търговско-промишлена палата. Алманах, С., 

1995; 100 години Русенска търговско-индустриална камара, Рс., 
1995; Пловдивска търговско-индустриална камара 1895-1947, Пв. 
1995; 110 години Българска търговско-промишлена палата. Алма-
нах, С., 2005; Златев, Л. Още към въпроса за създаването на и на-
чалната дейност на Русенската търговско-индустриална камара 
1890/1895-1900 г. В: Алманах за историята на Русе, т. ІІІ, Рс. 2002; 
Велева, Л. Създаване на търговско-индустриалните камари в Бъл-
гария. В: сборник в чест на проф. Л. Беров, Проблеми на стопанска-
та история, С., 2000; Българското участие в световните търговски 
изложения и на международните конгреси на търговско-
индустриалните камари и асоциации. В: Научни трудове на УНСС, т. 
2, 2002; Търговско-индустриалните камари във военновременното 
стопанство на България /1912-1918 г/. В: Сб. 90 години организира-
ни военноисторически изследвания в България, С., 2004; Търговско-
индустриалните камари и Министерство на търговията и земедели-
ето (1895-1899 г. ), В: Сб. Константин Величков и неговото време, 
Пазарджик, 2005 и др.  
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гатият изворов материал провокира допълнителен интерес 
и дава възможност да се направи кратък сравнителен прег-
лед, съотнасящ нашите камари с европейски образци и 
практики, както и преглед на последователно реализирани-
те международни връзки, прераснали в ползотворно сът-
рудничество.  

В стремежа да се постигне горната задача - предста-
вяне на една сложна, динамично променяща се и многоп-
ластова историческа картина, в която централен персонаж 
са камарите, на места в изложението са допуснати непъл-
ноти, а някои от направените анализи не са окончателни и 
имат отворен характер. В този смисъл те могат да станат 
обект на едни бъдещи научни изследвания.  

Същевременно трябва да се отбележи, че периода 
1894 - 1919 г., в който се разработва проблематиката за ка-
марите, е част от летописа на България наситен с многоб-
ройни важни събития от вътрешно и външнополитическо 
естество, засягащи гражданската, военната и културната 
история. Като цяло те са богато и задълбочено иследвани 
от нашата историческа наука. Това е една от причините в 
настоящия труд авторът да не се спира на вече известни и 
коментирани факти.  

При написването на монографията е възприет проб-
лемно-хронологичния подход. Водещи са били вътрешните 
процеси в ТИК и факторите, които имат определящо значе-
ние за разгръщането на тяхната дейност, за издигане роля-
та им в икономическия живот на страната. На тази основа 
изложението е структурирано в четири глави.  

Акцентът последователно е поставен върху законода-
телното конституиране, състав и организационна структура 
на камарите. Другият проблемен кръг е свързан със същин-
ската съвещателна и практическа работа на ТИК в областта 
на търговията, производството и кредита, със съответното 
влияние върху стопанските процеси, протичащи в Бълга-
рия. На тази историческа канава са проследени също ос-
новни моменти от развоя на отношенията с официалната 
власт, с другите стопански учреждения и стопански субекти 
в страната.  
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С утвърждаването си в началото на ХХв. и благода-
рение на натрупания опит камарите разширяват полето на 
организационната вътрешна и международна дейност. Тя 
принася допълнителна полза на националното стопанство, 
разкрива потенциала и нарастващите възможности на ТИК. 
Този преглед е отделен в трета глава.  

Последната част на изложението обхваща периода на 
войните и непосредствено след тях (1912-1919 г.). Просле-
дено е участието на камарите във военновременното регу-
лиране на икономиката, позицията им по социалната 
дейност на изпълнителната власт, отношението и ролята, 
която трябва да изиграят при преодоляване на настъпилата 
стопанска разруха.  

При разработването на проблемите, поставени в изс-
ледването, авторът се е опирал на досегашните научни из-
следвания. Същевременно са използвани публикувани и 
непубликувани архивни документи, съхранявани в Държав-
ния архив – София (бивш Централен държавен архив), Со-
фийски градски и окръжен държавен архив (СГОДА), Бъл-
гарски исторически архив при Народната библиотека 
“Св.св. Кирил и Методий”, регионалните държавни архиви 
(бивши окръжни архиви) в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Пазарджик и Сливен.  

За написването на труда са използвани Стенографски-
те дневници на Народното събрание, във връзка със законо-
дателните инициативи на официалната власт. Друг истори-
чески извор е българската мемоарната литература. От осо-
бено значение за настоящото монографично изследване, 
представлява периодичния печат – Държавен вестник, изда-
нията на камарите, стопанската и друга специализирана пе-
риодика. В тях се съдържат многобройни данни, различни 
мнения и оценки, разкриващи един истински исторически ко-
лорит не само на епохата, но и на дейността на камарите.  

Настоящата монография е първата част на цялостно 
научно изследване на институцията, което продължава. С 
подкрепата на Българската търговско-промишлена палата ще 
бъде проучена нейната история след 1920 г. до наши дни. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛНО ОСНОВОПОЛАГАНЕ, 
ОРГАНИЗАЦИОННО ИЗГРАЖДАНЕ И 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА КАМАРИТЕ 

1. ЗАКОНЪТ ЗА ТЪРГОВСКО-
ИНДУСТРИАЛНИТЕ КАМАРИ ОТ 1894 Г.  

След Освобождението през 1878 г. България поема 
по новия път на свободно капиталистическо развитие. Из-
ходната позиция е крайно неблагоприятна – тежки и унизи-
телни ограничения, наложени от Берлинския конгрес, окая-
но наследство от петвековното робство, недостатъчен на-
ционален капитал, нерешен аграрен въпрос, около 20-тина 
малки фабрични предприятия, оцелели в бурните револю-
ционни възрожденски времена, неразвит транспорт и пр. 
Всичко това предопределя наличието на твърде слаба ико-
номическа база, носеща ярките белези на незавършен ге-
незис на капитализма от епохата на Възраждането.  

Проблемът за обединението на българите десетиле-
тия наред остава да тегне драматично върху националното 
битие, да ангажира обществените ресурси за материално 
подпомагане, политическо насърчение и морална съпри-
частност със сънародниците, останали извън пределите на 
свидното Отечество.  

Въпреки неблагоприятната картина, пронизана от 
въздействието на многобройни отрицателни вътрешни и 
външни фактори, в страната започват да протичат фунда-
ментални процеси на трансформация във всички области. 
Изискванията на настъпилото историческо време са едноз-
начни – да се преодолее изостването като се скъсат окон-
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чателно връзките с полуфеодалното азиатско минало, да 
се осъществи пълноценно приобщаването към модерния 
свят и България да заеме своето място в просперираща 
Европа.  

Народното събрание, като един от стълбовете на 
държавността, започва интензивна дейност за приемане на 
серия от законодателни актове, съсредоточени върху инс-
титуционалното изграждане, регулирането на политичес-
кия, стопанския и културния живот на страната. Успоредно 
с това, на различни нива се разисква как да бъде решена 
дилемата - за аграрно или индустриално развитие на Бъл-
гария. Но докато протича изясняването на позициите, от Ст. 
Стамболов насетне, управленските елити започват да про-
веждат политиката на протекционизъм. Тази дейност се 
оказва една от най-важните предпоставки за осъществява-
нето на модернизационните процеси в стопанската област.  

Предприетата защита и покровителство на местното 
производство могат без колебание да се означат като ус-
пешен опит за по-бързото “насаждане” на капитализма у 
нас. Така е даден нужния тласък за напредъка на нацио-
налната икономика, постигнат през първото десетилетие на 
ХХ в. За най-изявените и за потенциално силните българс-
ки индустриалци се създават условия да осъществят нова-
та капиталистическа организация на производство, да раз-
гърнат предприемаческите си инициативи, да внедрят нови 
технологии и т. н. Наред с това е предприета цяла пореди-
ца от мероприятия за подпомагане и защита на занаятчии-
те и търговците. По този път на протекционизъм се раждат 
и търговско-индустриалните камари.  

Тук трябва да се отбележи една по-ранна инициатива 
на русенските търговци, които замислят да създадат своя 
търговска организация. Идеята е реализирана през 1890 г., 
когато създаденото сдружение добива гражданственост под 
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името “І-ва Българска търговска камара”.5 Новата органи-
зация има частен характер и наподобява свободния тип 
асоциации, каквито представляват английските камари. 
Въпреки успешното начало, отношението на местната об-
щественост към начинанието е противоречиво. Мненията 
се движат между скептицизма, че това е европейско увле-
чение, все още несъответстващо на българските условия, 
до адмирации, че това е бъдещ фактор за преодоляване на 
трудностите и за развитие на “частните занимания” от тър-
говско-индустриалната област.  

Дейността на първата търговска камара, създадена в 
гр. Русе, остава с локално значение и има кратковременен 
характер.6 Тя не успява да се наложи като модел на сво-
бодни частни камари, независещи от протекцията на дър-
жавата. Трябва обаче да се отдаде значимото на инициа-
тивата на русенци, защото тя е верен индикатор, че у нас 
съществува потребност за създаването на стопански струк-
тури от подобен род.  

Начало в създаването на търговско-индустриалните 
камари в България е поставено със законодателна инициа-
тива, предприета в края на 1894 г. от правителството на д-р 
Константин Стоилов.7 Още с първите стъпки на своето уп-
равление, кабинетът на Народната партия декларира насо-
ките за икономическото развитие на страната. Те включват 
задачи за уравновесяване на държавния бюджет, реорга-
низация на данъчната система, покровителство на местна-
                                                  
5 Вж. по-подробно: Златев, Л. Още към въпроса за създаването и на-
чалната дейност на Русенската търговско-индустриална камара 
/РТИК/ 1890/1895-1900. В: Алманах за историята на Русе, т. ІІІ, Р. 
2002.  

6 Л. Златев защитава друга теза относно първата частна камара, съз-
дадена в Русе, поставяйки акцент върху приемствеността с инсти-
туциите, създадени през 1894 г.  

7Вж. Стателова, Е., В. Танкова, Константин Стоилов в политическия 
живот на България, С., 2001; Попов, Р. Д-р Константин Стоилов 
Стоилов. В: Личности от Третото българско царство. Малка учени-
ческа енциклопедия, С., 2000, с. 80-84.  
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та индустрия, търговия и земеделие, за да се ускори и мо-
дернизира икономическото развитие на България.8 

Сред първите стъпки към изпълнение на обявената 
програма е внесения от Министерството на търговията и 
земеделието в VІІІ ОНС на 2.ХІІ.1894 г. законопроект за 
търговско-индустриалните камари.9 На първо четене ми-
нистър Иван Евст. Гешов запознава народните представи-
тели с мотивите към законопроекта, както и с пълния му 
предварителен текст. Краткото, но аргументирано изложе-
ние изразява дълбокото убеждение на вносителя за значе-
нието на търговските камари, които ще изиграят положи-
телна роля в бъдещото стопанско развитие на страната. В 
словото си Гешов отбелязва, че търговско-индустриалните 
камари са отдавна утвърден и важен институт за развитие-
то на търговията и индустрията в напредналите държави. 
Подчертана е надеждата, че с тяхното създаване и в Бъл-
гария “няма да се забавят неоценимите им услуги за наша-
та местна търговия и промишленост”.10 Мисията на търгов-
ските камари ще бъде, от една страна да представляват 
съсловните интереси на търговци, индустриалци и занаят-
чии, а от друга - да бъдат един “действителен съветник” на 
правителствата в тяхната вътрешна политика, улеснявайки 
изучаването на съвременното икономическо положение 
чрез предоставяне на точна народо-стопанска статистика.11 

Законопроектът е придвижен с бърза процедура. Са-
мо за десетина дни той минава на второ и трето четене. 
Заслужава да се отбележи обстоятелството, че никой от 

                                                  
8Николова, В. Възгледи и стопанска политика на Народната партия 

/1894-1912/, В: Изследвания по българска история, Т. 10, С., 1990; 
от нея, Народната партия и буржоазната демокрация . Кабинетът на 
Константин Стоилов. 1894-1899, С., 1986; Между консерватизма и 
либерализма. Нардната партия 1894-1920, С., 2004.  

9 Стенографски дневници на VІІІ ОНС, І р. с., ХХХІІ зас., 2.ХІІ.1894, с. 
30.  

10 Пак там, І р. с., ХХХІV зас., 5.ХІІ.1894, с. 111-112.  
11 Пак там.  
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народните представители не взема отношение за специа-
лен коментар или да оспорва текстове при разглеждането 
им в съответната комисия или в пленарната зала. Това се 
възприема като израз на разбиране за нуждата от създава-
нето на такъв институт, макар да има и отделни мнения, че 
неговата поява у нас е преждевременна.12 

Въпреки хвърлената сянка на известно предварител-
но недоверие, изразено в липсата на дискусия, още на 20 
декември 1894 г. с вот на пълно мнозинство народните 
представители приемат Закона за търговско-индустриал-
ните камари, който дава началото на нова стопанска струк-
тура в държавно-административната система на страна-
та.13 Съгласно Търновската конституция новият закон е ут-
върден с Указ №133/20.ХІІ.1894 г. на княз Фердинанд и вли-
за в сила след обнародването му в Държавен вестник на 
27.І.1895 г.14 

Обществено-политическият отзвук от новото законо-
дателно събитие се движи между отделни поздравления с 
благопожелателен и насърчителен характер до скептични 
мнения в опозиционните коментари. В пресата се отбеляз-
ва, че с учредяването на ТИК “управляющий Министерство-
то на търговията и земеделието, г-н Ив. Гешов и цялото 
правителство са имали в предвид изключително доброто на 
страната и прогреса на нашата търговия”.15 Радослависти-
те пък виждат в създаването на четирите търговско-инду-
стриални камари опит на правителството на Народната 
партия да ги запълни със свои членове и привърженици, 
придавайки им определена физиономия на една своеоб-
разна трансмисия за политическо влияние при упражнява-

                                                  
12 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари в Царство-
то по случай двадесет и пет години от основаването им /1895-
1920 г./, С., 1920, с. 6.  

13 Стенографски дневници на VІІІ ОНС, І р. с., XLІV зас., 19-
20.ХІІ.1894, с. 945-948.  

14 Държавен вестник, бр. 21, 27.І.1895.  
15 Български новини, бр. 21, 4.ІV.1895.  
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нето на властта.16 По страниците на печата могат да се 
срещнат и констатации за “неоспоримата истина”, че кама-
рите са “създадени набързо” като копиране опита на чужди 
народи, което не е съобразено с нашия бит, а от тук и съм-
нението, че “едва ли тези учреждения ще изпълнят пред-
назначението си”.17 Трябва обаче да минат повече от две 
десетилетия от дейността на ТИК, за да се даде ясната и 
категорична оценка за акта на тяхното създаване като 
“една брънка от дългата верига на обществените институти 
в управлението на стопанството” на България, които при 
една обща система на функциониране могат да дадат свои-
те плодотворни резултати.18 

Първият Закон за ТИК от 1894 г. регламентира стату-
та, организацията и обхвата за дейността на камарите. Той 
съдържа пет глави: І. Общи положения; ІІ. Управление на 
камарите; ІІІ. Атрибуции; ІV. Избори и състав; V. Приходи.19 
В отделните разпореждания по главите, касаещи учредява-
нето и развитието на ТИК като официални структури, гри-
жите се възлагат на държавата в лицето на Министерство-
то на търговията и земеделието. Този основополагащ прин-
цип е възприет, изхождайки от съображения за нашата дей-
ствителност, в която все още е налице ниска активност на 
частната инициатива. За разлика от напредналите държа-
ви, където именно тя извиква на живот различни свободни 
гражданско-стопански асоциации, организации и съюзи.  

В горния смисъл, както по-късно ще бъде отбелязано, 
през 1894 г. българският законодател постъпва като “гриж-
лив баща и в своята предвидливост е пожелал да изпрева-
ри нуждите и в ролята си на възпитател и ръководител на 
съвременниците да подготви почвата за едно по-блестящо 
                                                  
16 Народни права, бр. 61, 30.V.1895.  
17 Икономическа сбирка, бр 10, 1 февр. и бр. 11-12, 15.ІІІ.1896.  
18 Съкратени протоколи на ІІІ конгрес на търговско-индустриалните 
камари, състоял се във Варна на 23-28 юли 1919 г., Протокол № 
3/25.VІІ.1919, изказване на К. Попов, Вн., 1920, с. 64-65.  

19 ДВ, бр. 21, 27.І.1895.  
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бъдеще на грядущите поколения”.20 
Друго основно принципно положение, залегнало в за-

кона, е предоставянето на автономни права по отношение 
на вътрешната организация и дейността на новите търговс-
ко-индустриални камари в качеството им на изборни уч-
реждения. Те имат свобода при изработване на правилни-
ци, разделянето на секции, начина на водене на деловодс-
тво и пр.21 Особено важно е да се подчертае, че с регла-
ментираното осигуряване на самостоятелност във вътреш-
но организационен план, а също в публичната работа на 
ТИК, законодателят дава една предварителна гаранция за 
тяхната бъдеща ефективна практика.  

Автономността се съчетава с надзорните права на 
МТЗ, което се произнася по решенията на камарите и те 
придобиват окончателен характер само след официалното 
министерско одобрение. Като инициатор и непосредствен 
създател на новите стопански институти очакванията са из-
пълнителната власт добросъвестно да упражнява своята 
опека и протекция. Това поведение е характерно за първи-
те години от дейността на камарите, което оказва положи-
телно влияние при тяхното самостоятелно израстване и ут-
върждаване.  

В гл. І. “Общи положения” на Закона за ТИК се пред-
вижда създаването на камари в “по-важните градове на 
страната” след сондаж на мнения с общинските и окръжни 
съвети, без да се посочва изрично техния брой.22 Направе-
но е пояснение, че ограниченото число на новите учрежде-
ния се смята за необходимо главно поради липсата на под-
готвени кадри. С Указ №61/17.ІV.1895 г. са определени ра-
йоните на общо 4-ри камари със седалищни центрове в 

                                                  
20 Косев, Р. Новият законопроект за търговско-индустриалните кама-
ри. Списание на българското икономическо дружество, г. VІІ, кн. 10, 
1903.  

21 Закон за търговско-индустриалните камари от 1894 г., гл. ІІ, чл. 5-9.  
22 Пак там, гл. І. Общи положения, чл. 1-4.  
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София, Пловдив, Русе и Варна.23  
Редът и устройството на създаващите се стопански 

институти са описани в гл. ІІ (чл. 5-9). Управителното тяло 
се състои от Бюро, председател, подпредседател и един 
секретар, който е същевременно и касиер. Демократичните 
начала, залегнали във вътрешното устройство на камарите, 
произтичат от изборния и мандатен характер на ръководни-
те длъжности, публичността на заседанията, както и от на-
чина на взимане на решения само при абсолютно мнозинс-
тво на действителните членове на ТИК.24 Фигурата на сек-
ретаря е с особена важност сред изпълнителните органи. 
Затова законодателят поставя пред него високи изисквания 
за специално образование и чиновническа практика, тъй 
като от личните качества на секретаря в значителна степен 
зависи “успеха и даже съдбата на всяка камара”.25  

Правата и атрибутите на търговско-индустриалните 
камари се уреждат в гл. ІІІ. Те трябва при поискване от МТЗ 
или по собствена инициатива да дават сведения и мнения в 
областта на търговията, индустрията и занаятите за приле-
жащите им райони, но и по въпроси от същите области с 
общостопанско значение за страната.26 Сведения за отдел-
ни лица се дават на официалните учреждения, когато това 
е свързано с държавни доставки и държавни предприятия. 
В основната дейност на камарите се предвижда събиране 
на статистически данни за различни аспекти от вътрешната 
и външна търговия (движение на пазарни цени, стойности и 
тенденции на внос-износа и пр. ), данни за състоянието на 
занаятите и индустрията.27  

Съвещателните функции на ТИК към Министерския 
съвет се изискват по отношение на проекти за нови закони 
или при изменение и допълнение на старите, отнасящи се 

                                                  
23 ДВ, бр. 88 от 25.ІV.1895; Виж приложение № 1.  
24 Закон за търговско-индустриалните камари от 1894, гл. ІІ, чл. 5-9.  
25 Пак там.  
26 Пак там, гл. ІІІ. Атрибуции на камарите, чл. 10-14.  
27 Пак там.  
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преди всичко до търговията, индустрията и занаятите. Дру-
гата насока е правителството да бъде подпомогнато с ком-
петентни оценки и мнения за митническите и железопътни 
тарифи, с рационални съвети в сферата на данъчната по-
литика, при откриването и уреждането на различни предп-
риятия или заведения от стопански характер и пр.28  

В раздел ІV-ти от Закона за ТИК се съдържат регла-
ментите, отнасящи се до състава на камарите. Всяка от тях, 
в зависимост от големината на района, трябва да има меж-
ду 16 и 32 действителни членове. Те се определят с таен 
избор, осъществяван от всички търговци, индустриалци и 
занаятчии, отговарящи на поставените изисквания.29 Конт-
ролът по подготовката, провеждането и утвърждаването на 
изборните резултати се извършва от МТЗ. Мандатът на 
действителните членове е 4 годишен, с право за преизби-
ране. В състава на камарите могат да се назначават и ко-
респондентни членове измежду “известни лица” в търговс-
ките и индустриални среди, които могат да имат само съ-
вещателен глас в провежданите заседания.30 

Последната V-та гл. (чл. 25-26) определя финансира-
нето на ТИК. Собствените им бюджети се формират въз 
основа на държавното субсидиране, чийто основен източ-
ник са връхнини от определени данъчни приходи. Размерът 
на държавните средства, необходими за посрещане на го-
дишните разходи на камарите, се определя от МС.31 

Законът за ТИК от 1894 г. в своята цялост поставя си-
гурна основа в процеса на конституиране на търговско-
индустриалните камари в България. Той е съобразен и из-
работен в съответствие с основните характеристики, които 
имат подобните институти в европейските страни по отно-
шение на техните функции и организация, гарантиращи 
една активна роля в стопанския живот.  
                                                  
28 Пак там.  
29 Пак там, гл. ІV. Избор и състав на камарите, чл. 15-24.  
30 Пак там.  
31 Пак там, гл. V. Приходи, чл. 25-26.  
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Между двата установени европейски типа – на англо-
американските свободни асоциации и централно-евро-
пейския образец, при който държавата запазва доминация, 
българският законодател избира последният. Администра-
тивно-централистичният принцип запазва водещите пози-
ции на държавата по отношение на финансирането, коор-
динацията и контрола при изпълнение на основната 
дейност и вземаните решения от страна на камарите при 
набирането на личния състав. Същевременно е запазен и 
предоставен относително широк периметър на вътрешно-
организационна автономия.  

Значението на Закона за ТИК от 1894 г. трябва да се 
оцени на първо място с факта, че е дадено началото на че-
тири регионални стопански институции, които са нови за 
българската действителност. Историческият замисъл е ка-
марите трайно да се впишат в цялостната административна 
система на страната като нейни конституционно-юридичес-
ки звена определени към централните управленски органи. 
Това предопределя те да се превърнат твърде скоро в ис-
тински гаранти на държавността.  

От друга страна, още в самото начало камарите са 
обвързани най-тясно с частната инициатива. Те пряко се 
ангажират с представителни функции като изразители и 
защитници на интересите на търговци, занаятчии и индуст-
риалци. Това обстоятелство ги превръща в най-добрия инс-
титуционален инструмент за съвместяване и съчетаване на 
индивидуалните и общонационални икономически и соци-
ални интереси. Само за няколко години те се утвърждават, 
осъществявайки ролята на своеобразен катализатор на 
стопанската и народопсихологическа културна промяна у 
нас, настъпила след Освобождението.  

Създаването на камарите в България е изцяло дело 
на инициативата на политическия фактор. Това поражда 
сред съвременниците известни съмнения, упреци в еклек-
тизъм, в механично заимстване и пренасяне на европейс-
ките институционални модели. Но още в началото на ХХ в. 
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практическата реализация и ефективното функциониране 
на камарите опровергава всякакъв скептицизъм и са естес-
твено доказателството, че Законът за търговско-индуст-
риалните камари от 1894 г. не е акт на историческа слу-
чайност или експеримент, а резултат от осмислено предпо-
читание на управляващия елит към утвърдени и работещи 
съвременни стандарти. По същността си това е пореден 
знак за стремежа да се извърши преход към модерността, 
да се възстанови европейската идентичност на нашето об-
щество, което поражда увереност и оптимизъм за неговото 
бъдеще и за младата българска държава.  

Стопанската политика, провеждана от правителствата 
в края на ХІХ в., съчетава серия от законодателни мероп-
риятия, които се концентрират към преодоляване на исто-
рическото изоставане и ускоряване темповете на капита-
листическо развитие чрез прилагане на държавния протек-
ционизъм. С такава съзидателна мисия правителството на 
д-р К. Стоилов дава още един шанс за държавнотворческа-
та и за частната инициатива, създавайки у нас търговско-
индустриалните камари.  

Разбира се, трябва да се отбележи, че дадената зако-
нодателна основа през 1894 г. се оказва в редица отношения 
непълна и противоречива. Самите камари дълго време съз-
ряват структурно, избистрят идеите си, разнообразяват 
формите на работа и осмислят своите приоритети. Но през 
разглеждания период най-важно и определящо остава рег-
ламентираната насоченост и зададените параметри за съ-
държателната стопанска дейност на нашите камари.  
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2. СЪСТАВ, ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ФИНАНСИРАНЕ НА КАМАРИТЕ 

От началото на своето създаване и в цялата си над 
100-годишна история, важен залог за жизнеността на кама-
рите и за постигнатите от тях забележителни резултати 
представлява личният им състав. Основателите започват 
дейността си с твърде ограничен материален ресурс, но с 
капитал от свободен предприемачески дух, чувство за ис-
торическа мисия и отговорност, гражданска и професио-
нална почтеност. Тези качества са вградени и доразвити в 
една жива традиция, пренасяна до наши дни въпреки прев-
ратностите на времето от няколко поколения българи, об-
вързани в общата съдба на търговско-индустриалните ка-
мари. Така, в рамките на една дълголетна стопанска инсти-
туция е натрупан впечатляващ потенциал от стопански 
опит, висока компетентност, умения за структурно-органи-
зационна адаптивност към динамиката на промените, а та-
зи симбиоза винаги остава истинската гаранция за обще-
ствен авторитет и признание.  

В работата на всички камари водеща и координираща 
роля имат бюрата. В тях влизат председател, двама подп-
редседатели с почетен статут и секретар. Те действат като 
изпълнителни органи и направляват дейността целогодиш-
но - през редовните сесии, а така също и във времето меж-
ду тях. Ръководните длъжности са изборни. Кандидатите за 
тях се излъчват от Общото събрание на камарите, а утвър-
ждаването им става от МТЗ, а по-късно от Министерството 
на търговията, промишлеността и труда. В ръководните 
екипи на камарите участват хора със стопанска практика, 
получили образование в областта на икономическите науки 
у нас и в различни европейски университети, с натрупан 
административен опит, владеещи западни езици, с утвър-
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ден обществен авторитет и морални достойнства.32 Пример 
в това отношение може да бъде всяка от камарите.  

За пръв председател на Софийската камара е избран 
Иван Грозев, роден в Карлово (1847 г. ), където получава 
основното си образование, а по-късно учи в търговското 
училище на проф. Веле във Виена. Изборът му за предсе-
дател на камарата не е случаен, тъй като Грозев е личност 
с богата биография на патриот и родолюбец. Той е свързан 
с национално-освободителното движение, бил е съратник 
на Левски и участник в четата на Хаджи Димитър.  

След Освобождението преминава през различни стъ-
пала в управлението. Бил е член на градския общински съ-
вет в Карлово, председател на Пловдивския окръжен съ-
вет, столичен кмет, народен представител по време на уп-
равлението на Народната партия33. В качеството си на 
предприемач се заема със създаването на “Българско 
строително дружество”, което взема участие в организация-
та и реализирането на крупни предприятия като изграждане 
ж.п. линията Цариброд–София–Вакарел, експлоатацията 
на мина Мошино и др.34 От основаването на Софийската 
камара 1895 г. до смъртта си през 1916 г. Ив. Грозев е нейн 
постоянен председател.  

Столичната ТИК има в състава си и други забележи-
телни личности. Д-р Иван Златаров завършва средното си 
образование в Сливенската гимназия и с лично спестени 
средства заминава за Белгия, където успешно завършва 
висшето си образование в Лувенския университет. Получа-
ва титлата “доктор на икономическите и административни 
науки”.35 Бил е окръжен управител в Трън, Плевен, Сливен 
и Видин. За своя принос като общественик той е удостоен с 
редица отличия – медал за гражданска заслуга, орден по 

                                                  
32 Виж приложение № 2 
33 Вж. Биографични данни за Ив. Грозев, В: 110 години Българска 
търговско-промишлена палата.  

34 Софийски общински вестник, бр. 41, 19.ІІІ.1916.  
35 Илюстрована книга “Труд и промишленост”, с. XLVIII.  
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случай независимостта на България, орден от австро-
унгарския император Франц Йосиф, орден за граждански 
заслуги ІІІ степен по случай 25-годишния юбилей на кама-
рите и др.36 

От 1901 г. в продължение на повече от 10 години Зла-
таров е секретар на столичната ТИК. Той се отличава със 
забележителна за времето ерудиция. Член е на Българско-
то икономическо дружество, за известен период е редактор 
на сп. ”Народно стопанство”, известен е също като публи-
цист, бил е делегиран представител на камарата в Съюза 
на българските индустриалци и пр. През 1911 г. в организи-
раното за него юбилейно честване получава високи оценки 
като се отбелязва неуморимия му безкористен труд и пос-
тоянство, превърнали го във фактор за успехите и развити-
ето на Софийската камара. Наред с всичките си инициати-
ви той изпълнява блестящо мисията за установяване на 
връзки с почти всички камари на континента, с “индустри-
алния и търговски свят”.37  

Със своята стопанска и обществена дейност се отли-
чава също Сава Ж. Дацов. Той е основател на първото след 
Освобождението илюстровано земеделско-стопанско сп. 
“Домакин”, редактира и сп. ”Орало”, съосновател и първи 
председател е на “Дружеството на българските пчелари”. 
Материалите, които публикува “винаги са били пропити със 
здрави мисли, практични упътвания и родолюбив дух”.38 По 
пътя на професионалното си израстване Дацов преминава 
през различни държавни служби: секретар на Финансовото 
министерство, секретар във Видинската и Русенската мит-
ници, контрольор във Върховната сметна палата, член на 
Академията на науките, избиран е за народен представител, 

                                                  
36 Пак там.  
37 СГОДА, ф. 29 к, оп. 1, а. е. 32, л. 15-17. (Поздравително писмо на 
Ив. Грозев от 23.VІ.1911 г.) 

38 Дацов, Сава Ж. Народно стопанство, кн. 2, февр. 1928; Златаров, 
Ив. Сава Ж. Дацов. Животописни бележки послучай 80-
годишнината, С., 1937.  
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за окръжен и общински съветник, през 1915 г. става предсе-
дател на Комитета за СГОП и пр.39 За своята активна об-
ществена дейност е удостоен с държавни отличия - два ор-
дена “Александър”, един за гражданска заслуга, получава и 
най-високия знак “Златен кръст” на д-вото “Червен кръст”, 
заедно с това е респектиращ и факта, че с патриотични чув-
ства той изпраща да воюват в Първата световна война пе-
тимата си синове, двама от които загиват на фронта.40 С 
лични средства на семейството са основани два фонда: “Са-
ва Ж. Дацов” за подпомагане на търговската гимназия в Со-
фия и другият - “Перка и Живко Дацови”, предназначен за 
чирашкото училище към столичната камара.41  

В ръководството на Пловдивската ТИК по различно 
време участват също авторитетни личности. Вълко Шопов 
вписва в биографията си дейността като учител, пловдивски 
кмет, народен представител, притежава също два ордена за 
гражданска заслуга.42 Неговият колега Стефан Обрейков, 
роден в Клисура, е бил народен представител, окръжен съ-
ветник, помощник кмет и общински съветник, удостоен с ор-
ден за участие в Сръбско-българската война.43 

Първият председател на Русенската камара е Стефан 
Симеонов, заемал този пост до 1903 г., бил е депутат в VІ 
ОНС и ІV ВНС. Завършва търговското училище в Свищов, 
натрупва богат опит в хода на активната си дейност, свър-
зана със строежа на ж. л. линиите Русе - Търново и Саран-
                                                  
39 Прослава на Сава Ж. Дацов за неговата 50-годишна стопанска и 
обществено-книжовна дейност. С., 1929, с. 1-7 и сл. (Българският 
ботаник Ив. Урумов, който е член на Академията на науките в труда 
си “Rosae Bulgaricae” заради забележителните заслуги на Дацов в 
природо-отрасловите му занимания е отбелязал на негово име един 
нов вид за науката: Rosa pannonica Wiesb. f. Dacovii Deg-et Urum).  

40 Пак там. с. 7 и сл.  
41 Отчет за дейността на Бюрото на Софийската търговска камара 
през 1928 г., С., 1929, с. 19-20. /Общата сума на дарените пари за 
фондовете е 20 000 лв. /  

42 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 501, л. 3-4.  
43 Пак там; вж. Илюстрована книга труд и промишленост, 1929, отдел 
ІV, Търговия.  
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бей (Септември) - Пловдив, с участието в управителните 
съвети на Първо българско застрахователно д-во “Бълга-
рия”, на кредитната банка “Гирдап”, акционерно д-во 
“Труд”.44 Като един от най-богатите граждани на Русе Си-
меонов се изявява не само на професионалното поприще, 
но и като благодетел, отделяйки големи суми за благотво-
рителност.  

Сред дългогодишните членове на Русенската камара 
е Иван И. Мънзов. Неговата съдба е свързана с революци-
онните борби на българския народ. Проявява се активно на 
просветителското поприще като печатар, преводач, редак-
тор, журналист, автор на учебници и речници, писател, като 
почетен член на Русенския общински съвет, депутат в V 
ВНС, а за заслугите си става носител на държавни отли-
чия.45 След Освобождението е чиновник в митниците в 
Свищов, Русе и Видин, което му дава възможност да със-
тави първия Закон за митниците в България. Частната му 
дейност като търговец и комисионер му помага бързо да 
навлезе в работата на търговската камара.  

Известни русенски деятели са и двама представители 
на стария български род на Буровите. Нико А. Буров най-
напред е бил подпредседател (1899-1904 г.), а след това и 
председател (1904-1906 г.) на Русенската камара.  

Атанас Ц. Буров е другата видна фигура сред стопан-
ските и политически личности на дунавския град. Първона-
чалното образование получава в родното си място Лясковец, 
а след това завършва Търновската гимназия. От млад той 
навлиза в търговската кариера като работи в Свищовския 
клон на фирмата “Д. А. Буров и Сие”. През 1907 г. той е из-
бран за действителен член на Русенската камара и работи 
всеотдайно за нея в продължение на 30 г. Неин подпредсе-
дател е през 1919 г., а от следващата 1920 г. заема пред-
седателството. С изявени високи професионални качества 

                                                  
44 100 години Русенска търговско-индустриална камара, с. 242.  
45 Пак там, с. 243.  
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той взема участие в управлението на застрахователно д-во 
“България”, съосновател е и шеф на Русенската стокова 
борса и пр.46 

В поредицата от водещи имена на русенци трябва да 
се добавят тези на Панайот А. Попов и Петър К. Бъклов. 
През разглеждания период и двамата са участвали в ръко-
водството на камарата. Панайот Попов придобива опит и 
компетентност с работата си като председател на спести-
телно д-во “Начало”, на Първата българска частна камара и 
на застрахователното д-во “България”, бил е кмет на Русе, 
дарител за сиропиталището “Елеонора” и трапезарията 
“Бедни студенти”.47 Петър Бъклов завършва френска тър-
говска гимназия в Цариград, става член на управителните 
съвети на БНБ, Българска търговска банка, застраховател-
ното д-во “България”, д-во “Бяло море”, през 1906 г. е изб-
ран за подпредседател на Русенската камара, като общест-
вен и стопански деец заема и други постове, получава дър-
жавни отличия.48  

Пример за висока образованост е П. Колев, който е 
един от секретарите на Русенската камара. Той завършва 
търговска академия във Виена, продължава обучението си 
по финансови науки в Париж и тази подготовка му позволя-
ва компетентно и с широта да изпълнява ръководната си 
длъжност.49 

Заслужава да се отбележи, че русенци освен законо-
вите правила въвеждат и допълнителен вътрешен конкурс 
при избора на секретар. От кандидатите се изисква да 
представят студии като най-добрите се премират с парични 
награди, след оценка на специално създададена за случая 
комисия.50 Показателно е също личното отношение към по-

                                                  
46 Пак там, с. 245.  
47 Пак там, с. 241.  
48 Пак там, с. 244. 
49 ДА - Русе, ф. 8 к, оп. 1, а. е. 13, л. 3.  
50 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална кама-
ра за редовните й сесии през 1904 -1905 г., Рс., 1906, (Заседание І 
от 7.ХІ.1904 г. ) 
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еманата ръководна работа. Когато стъпва в длъжност, д-р 
Ив. Дренков отбелязва моралната отговорност на секрета-
ря, който трябва да отстоява авторитета на своята камара, 
необходимостта той да бъде най-добрия посредник при съ-
четаване на различните индивидуални и групови интереси 
“в името на една обща стопанска политика с основи в сама-
та действителност”.51  

В редиците на Варненската камара се нареждат не по-
малко известни фигури. Първият й подпредседател е Дими-
тър Ат. Паница, произхождащ от многобройния и известен 
български патриотичен род Паница. Още 16 годишен започ-
ва да се занимава с търговия, работи в търговската къща 
“Камбуров & Лефтеров”, след Освобождението трайно се ус-
тановява във Варна и тук заедно с брат си Стат Паница ос-
новават търговската фирма ”Братя Ат. Паница”, която търгу-
ва с колониални стоки от Англия и други страни.52 Фирмата 
поема и представителството на английска параходна аген-
ция, а с разрастване на дейността и материалното им състо-
яние те са сред инициаторите-акционери за създаване на 
Българското търговско параходно дружество.53 

Братята родолюбци Димитър и Стат Паница вписват 
имената си и сред българските дарители. Двамата стават 
членове на варненския клон на благотворителното д-во 
“Св. Св. Кирил и Методий”, основано 1892 г. С щедрата им 
лепта е подпомогнато строителството на катедралата “Све-
то Успение Богородично” в гр. Варна (открита през лятото 
на 1886 г.), финансова подкрепа е оказана на пострадалите 
от пожара в Котел (1895 г.), на варненското женско благот-
ворително д-во “Майка”, на търновското читалище “Надеж-
да”, значителни средства са предоставени за бедни жители 
на гр. Варна, както и за “Червен кръст”, за войнишките се-

                                                  
51 Пак там, (Заседание V от 1.ХІІ.1904 г.) 
52 Стателова, Е. Биография на българския дух. Родът Паница. С., 

1997, с. 20-21.  
53 Пак там.  
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мейства през периода на Балканските войни и т. н.54  
Друг обществено признат представител на Варненска-

та камара е Янко Славчев (1841-1927). Той е родом от Тър-
ново, произхожда от търговски род и е един от старите въз-
рожденски дейци. Още преди Освобождението се заселва 
във Варна. Тук упражнява комисионерска дейност, участва в 
тогавашния търговски съвет (тижарет), владее италиански и 
френски езици, което му дава възможност да стане търговс-
ки агент на английското параходно д-во “Morton Bell”.55 След 
1878 г. разгръща активна обществено-политическа дейност. 
В черноморския град той посреща руските освободители, 
всеотдайно работи за учредяването на Българската църков-
но-просветна община, става депутат в Учредителното съб-
рание (назначен от руския императорски комисар), през но-
ември 1879 г. поема длъжността кмет на гр. Варна с полити-
ческа ангажираност към консерваторите.56 

През първите години от създаването на Варненската 
камара в ръководството й участва Велико Христов (1828-
1902) - още една забележителна личност, достойна за ува-
жението на своите съграждани. През Възраждането благо-
дарение на качествата си разгръща търговска дейност, която 
надхвърля границите на империята.57 Неговата фирма “В. 
Христов и синове. Варна-Лондон” осъществява редовна тър-
говия с Великобритания и Бразилия, а след Освобождението 
активно се включва в обществения живот на гр. Варна като 
“един от най-ревностните радетели на българщината”.58 

Посочените ярки и стойностни личности поставят на-
чалото на няколко поколения българи, които трайно обвър-

                                                  
54 Пак там, с. 22; Денчев, Б. Варна след Освобождението. Едно за-
късняло възраждане на българщината, С., 1998.  

55 Пак там, с. 77.  
56 Вж. по-подробно: Денчев, Б. цит. съч.  
57 Борджани, Един виновник за търговските ни сношения с Англия. Сп. 
Илюстрация Светлина, 1905, кн. VІ, с. 14-15 (В. Христов, като снова-
тел на първата българска търговска къща в Англия през 1828 г.) 

58 Пак там, с. 91.  
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зват собствената си съдба с тази на търговско-индуст-
риалните камари в България. Техните морални и про-
фесионални качества стават истинския залог за утвържда-
ването и бъдещето на новите институции. В индивидуални-
те характеристики на членовете от ръководните екипи оп-
ределящи са трудолюбието, инициативността, творчество-
то, енергията и родолюбивия ентусиазъм. Затова всеки от 
председателите, подпредседателите и секретарите респек-
тира, буди доверие и привлича многобройни съмишленици 
за предстоящата съвместна дейност. Тя е многопосочна, 
свързана с изпълнението на текущите задачи, със съвмест-
ната работа с различни административно-стопански учреж-
дения в страната, с ангажименти по експертно-консултантс-
ки и представителни функции, с активни изяви в научно-
публицистичната и популяризаторска сфера по стопански 
проблеми, с осъществяването на връзки със сродни инсти-
туции в чужбина и пр. Във всички тези направления през 
разглеждания период се отбелязва възходящо развитие, 
което превръща ръководните екипи на камарите в техен ис-
тински интелектуален и професионален елит.  

Основният редови състав на търговско-индустриал-
ните камари се попълва от действителните членове. Техни-
ят брой (не по-голям от 32-ма и не по-малък от 16 души) се 
определя в зависимост от големината на прилежащия ра-
йон на ТИК и включващите се в него околии, като от седа-
лищния център са половината от всички членове плюс 
един.  

Начинът за формиране състава на всяка от камарите 
е указан в закона. Това се извършва чрез периодично про-
веждани избори под надзора на МТЗ. Мандатът е 4 годи-
шен, но при изтичане на двете години половината от съста-
ва по реда на старшинството напуска и се заменя с новоиз-
брани членове. Ротацията неизменно се спазва през разг-
леждания период.  

Кандидати за действителни членове могат да бъдат 
всички лица, които упражняват търговска, занаятчийска или 
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индустриална дейност, грамотни са, имат граждански и по-
литически права и плащат определения размер на данък 
занятие. Право на участие в изборите имат и търговски 
дружества, членовете на които гласоподават индивидуал-
но, чрез директорите или представители на клоновете си.  

През разглеждания период избори са проведени об-
що 10 пъти. Непосредствената организация за всеки от 
случаите се осъществява от специално създадени бюра, 
съставени от представители на местната административна 
власт и на ТИК. Подготвените избирателни списъци се пос-
тавят на публични места. За крайните резултати се правят 
специални протоколи, чийто оригинали заедно с бюлетини-
те и списъците се изпращат до МТЗ, а преписи от тях оста-
ват на съхранение в ТИК.59  

Истинският старт на камарите е предхождан от такива 
важни подготвителни мероприятия. Те се провеждат под 
патронажа и координиращата роля на МТЗ. За кратко вре-
ме е подготвен Правилник по приложението на закона. Той 
представлява важно практическо ръководство за предсто-
ящата дейност на ТИК.  

Според утвърдените законодателни начала личният 
състав от 32-ма действителни членове за всяка една от ка-
марите - Софийска, Пловдивска, Варненска и Русенска 
трябва да се излъчи чрез провеждането на избори в приле-
жащите райони. За целта по места са съставени комисии. 
Определени са председателите на изборните бюра, а ок-
ръжните управители своевременно получават подробни ин-
струкции за съставяне на избирателните списъци, както и 
за начина на провеждане на изборите, насрочени за края 
на май с. г. В преписката си с местната администрация, ми-
нистър Гешов настоява “точно и безпристрастно” да се 
следи изпълнението на Правилника като изказва надежда-
та, че заинтересованите търговци и производители “ще съ-
умеят да се проникнат от важността на тия първи избори” и 

                                                  
59 Виж Приложение № 3.  
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посочат лицата, които “вещо и достойно да защитят инте-
ресите им”.60 

В определения ден - 28.V.1895 г. са проведени учре-
дителните избори за новите камари. Те протичат със слаба 
активност и не оправдават очакванията за широк отзвук и 
масово участие. Обяснението на този факт би могло да се 
търси в недостатъчната предварителна агитация, в непоз-
наване дейността на тези институции, липсата на интерес 
сред заинтересованите среди на производители и търгов-
ци, както и поради недоверие към поредното държавно на-
чинание.  

Въз основа на получените резултати е формиран 
първоначалният състав на всяка от камарите. С това са из-
пълнени необходимите условия, за да се пристъпи към 
свикване на първата редовна сесия. Потвърждаването е 
направено с Указ № 89/2.VІ.1895 г. от княз Фердинанд, а с 
Окръжно № 1058 от 3 юни с. г. са дадени подробните нас-
тавления от МТЗ.61 

Цялата процедура – от подготовката, провеждането, 
приемането и утвърждаването на избраните членове на 
камарите, през разглеждания период продължава да се из-
вършва под патронажа на ресорното министерство. Цент-
ралната власт води кореспонденция с ангажираните стра-
ни, понякога и по най-малките детайли, като си запазва 
право да коригира избирателните списъци, да определя 
деня на избора, да касира неправомерно включените изби-
раеми лица и пр. През първите години това администрира-
не прави целия изборен процес доста тежък и тромав. 
Впоследствие обаче, когато камарите се налагат като важ-
ни стопански институти, връзките с изпълнителната власт 
значително са опростени.  

В началото за активната намеса на МТЗ могат да се 
намерят оправдания и те са преди всичко от принципна и 

                                                  
60 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 16.  
61 Пак там, с. 18-19; ДВ, бр. 98, 2.VІ.1895.  
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законова гледна точка, както и от съображения за най-
добрата селекция. За това говорят действията, когато нап-
ример от списъците за Пловдивската камара са извадени 
без право на избор няколко десетки адвокати, лекари, апте-
кари, зъболекари, бакали, инженери, лихвари, кръчмари.62 

Някои допълнителни затруднения възникват след 
приемането на новия Закон за ТИК от 1906 г., във връзка 
със създаването на Бургаската камара и наложилото се 
преразпределение на районите с прилежащите околии. Но 
недоразуменията са преодолени чрез контакти между ка-
марите с посредничеството на изпълнителната власт.  

В периода 1895-1919 г. Софийската камара работи със 
134 действителни членове, от тях 79 с един мандат, 43-ма с 
два избора и 9 души с над 10-годишна практика като дейст-
вителни членове.63 Пловдивската камара има общ състав от 
145 члена като и тук повече от половината са работили само 
с един мандат, 12 души от Пловдив и околиите са с два из-
бора и 8 са дългогодишните деятели като Ст. Обрейков, Ан. 
Станев, А. Папазов, Д. Барзов, В. Шопов и др.64  

С дейността на Варненската камара са се обвързали 
общо 126 действителни членове. От тях 90 са с по един из-
бор, а към относително постоянното ядро остават Т. Пет-
ров, Я. Славчов, Н. Житаров, В. Христов, А. Патамански, Я. 
Найденов, П. Петрович, Ив. х. Петров, Ж. Железов, Хр. х. 
Дончов и др.65 

Общият брой на членовете в Русенската камара за 
първите две десетилетия възлиза на 131 души. От тях 82-
ма са с еднократно участие и повече от 15 души - с три и 
повече последователни избора, което формира основния и 
по-стабилен състав от лица, сред които Ив. Мънзов, Ст. 
Симеонов, П. Конаров, Ив. Бояджиев, А. Пиперков, Д. Ко-
сов, Д. Люцканов, Г. Михайлов, Ст. Белчев и др., като пре-
                                                  
62 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 863, л. 21-22, 29, 46-52.  
63 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 51-54.  
64 Пак там, с. 57-60.  
65 Пак там, с. 54-56.  
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обладаващата част са от гр. Русе.66 
В по-късно създадената Бургаска камара работят 59 

действителни членове, с по-голяма продължителност от 
които са Г. Жечков, Ст. Арнаудов, Ан. Русчев, Ив. Сюлюме-
зов, Х. Писомов, В. Колев и др.67  

Ако се обобщят посочените данни, очертава се тен-
денцията за доста подвижен личен състав на камарите, ко-
ето има положителни страни, но и недостатъци. Краткото 
присъствие на мнозинството от членовете в тези институ-
ции се покрива с времето на тяхната адаптация и запозна-
ване със спецификата на работата. Липсата на опит, недо-
развитото чувство за ориентация сред многобройните 
проблеми, които трябва да се решават, отделни прояви на 
личен интерес за сметка на поети отговорности слагат от-
печатък върху дейността на камарите. Като спънка може да 
се отчете първоначалната аномалия, произтичаща от неп-
ропорционално представяне на отделните съсловия в об-
щия състав на действителните членове. Както се посочва в 
един от отчетите на Софийската камара “никак не е избег-
ната възможността в състава да попаднат изключително 
индустриалци, изключително представители на комисио-
нерското съсловие... ”, а да липсват представители от “мно-
го разни отрасли от народната промишленост”.68  

От друга страна, периодичното обновяване на основ-
ния състав е всъщност най-голямата преграда, която се 
поставя за превръщането на действащите членове в адми-
нистратори и чиновници. Това в повечето случаи улеснява 
възприемането на новите методи и форми на работа, носи 
вълните на новите модерни идеи за развитието на стопанс-
ките форми и процеси в страната, предпазва от силно и ус-
тойчиво влияние на една или друга политическа сила.  

Както сочи анализът на наличните документи, взаи-
                                                  
66 Пак там, с. 61-64.  
67 Пак там, с. 60-61.  
68 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 

1895-1905 г. по случай десетгодишнината й, С., 1906, с. 22.  
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моотношенията между членовете на ТИК се развиват в 
сравнително спокойна и нормална атмосфера. Разбира се, 
не са изключения случаите на спорове, пристрастия, крити-
ки и обвинения на принципна или на личностна основа.  

Пример за една конфликтна ситуация в Софийската 
камара е свързана с отправени обвинения срещу ръководс-
твото й за неправомерно протежиране действията на С. Ж. 
Дацов. Изнесени са факти, че чуждестранни фирми, потър-
сили съдействието на столичната камара за контакти с на-
ши комисионери, са били насочвани изключително към кан-
тората на Дацов. Чрез нея също са били доставяни и книги-
те за библиотеката на ТИК, а това е окачествено като опит 
за създаване на “второ бюро”, което да работи за удово-
летворяване на лични интереси.69 

Спиралата на вътрешните дрязги и неприязнени от-
ношения се завърта, когато Дацов твърдо отхвърля обви-
ненията в злоупотреби и търси легален начин за изяснява-
не на обвиненията. Съставена е комисия от трима души, 
която да анкетира случая. Конфликтът е доста продължи-
телен, но след първите силни емоции надделява желание-
то “да не се разпалва повече огъня” с лични обиди и на-
падки, а спорният въпрос да намери едно спокойно и спра-
ведливо решение, което всъщност става не без толерант-
ната намеса на председателя Ив. Грозев.70 

Недоразумения и противоречия не отминават и 
Пловдивската камара. При един от епизодите, след като 
Бюрото не успява да успокои страстите и да примири спо-
рещите, председателят Гр. Груев подава оставка тъй като 
се отказва да носи моралната отговорност особено след 
обвинението, че взема страна във възникналия конфликт.71  

                                                  
69 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 23, л. 35-37. (Протокол № 10 от заседа-
ние, проведено на 14.ХІІ.1901г. ) 

70 Пак там. л. 44-46. (Протокол № 6 от заседание, проведено на 
10.ХІІ.1902 г. ) 

71 ДА-Пловдив, ф. 147 к, оп. 1, а. е. 859. (Депозирано писмо вх. № 836, 
дело № 1/22.VІІІ.1902 г.) 
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Критики и повишаване на градуса се регистрират и в 
други случаи, когато личните качества се оценяват на про-
фесионална основа. Такъв пример може да се посочи с Ру-
сенската камара. Срещу секретаря й П. Станев открито са 
отправени претенциите, че той носи голямата отговорност 
за безрезултатната работа на камарата. Според преобла-
даващото мнение тя се ограничавала с издаването на вес-
тника, в който пък “не се срещат никакви оригинални идеи”, 
а се препечатват само частични борсови данни от някои 
европейски издания.72 Надделява искането “препирните да 
спрат” и атмосферата да се успокои. Същевременно е под-
чертано, че от споровете има и определена полза при из-
вършването на самооценка и за стимулиране на общата 
работа.  

Подобни на горните епизоди на междуличностни търка-
ния съпътстват живота на всички камари. Няма данни те да 
прерастват в крупни афери с драматични последици за ТИК.  

Другата особено важна част от състава на камарите 
са член-кореспондентите. Техният статут е почетен, затова 
те могат да присъстват на заседанията, но без право на 
глас при вземането на решения. Кореспондентският екип се 
оформя от наши и чужди лица, които имат различни профе-
сии, но по един или друг начин непременно са обвързани с 
икономическата област. Основната дейност на кореспон-
дентите е свързана най-общо с набирането и предоставя-
нето на информация за различни аспекти от стопанския 
живот у нас и в чужбина.  

Още с първите си стъпки всяка от камарите започва 
изграждането на мрежа от свои кореспонденти, които тряб-
ва да обхванат целия прилежащ район. Броят им, който не 
е ограничен от законовите рамки, през разглеждания пери-
од бележи тенденция на трайно нарастване. В заседанията 

                                                  
72 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална кама-
ра за редовните й сесии през 1904-1905. Рс., 1906. (Заседание ІІІ от 
9.ХІ.1904 г.) 
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си от 1895 г. насетне, камарите периодично правят предло-
жения за избора на кореспондентски членове от заинтере-
сованите среди на производители и търговци, които са от 
различни селища и градове по цялата територия на Кня-
жеството.  

На второто заседание през 1895 г. Русенската камара 
успява да състави списъка на своите първи кореспонденти, 
включващ над 90 души (32-ма от гр. Русе, а останалите от 
околиите) сред тях са: Д. Георгиев, В. Радев, А. Пиперков, 
К. Армянов, П. Табаков, Л. Динолов, А. Касабов, Ст. Муша-
нов, И. Урминов, Г. Сокеров, Р. Радович, Л. Бениещ, П. 
Стамов и много други.73  

Добро начало поставя и Пловдивската камара. На по-
каната за сътрудничество откликват с разбиране 95 активни 
търговци, занаятчии и индустриалци, готови да работят в 
името на една обща цел – подпомагане развитието и мо-
дернизирането на българската икономика. Сред първите 
избранници, които с телеграми до ръководството на ново-
основаната камара изказват благодарност за оказаното им 
доверие, са братя Чапкънови, Д. Виденлиев, Н. Личев, П. 
Карапетров, М. Караджов и др.74  

Има разбира се и отделни лица, които преценяват 
изискванията за твърде високи и предпочитат личните си 
дела пред обществените ангажименти или пък поради дру-
ги съображения отказват да поемат кореспондентската от-
говорност. Подобно отношение, придружено с коректен от-
каз, е регистрирано в запазената кореспонденция на Плов-
дивската ТИК.75  

Варненската камара също започва да формира мре-
жата си от местни сътрудници, като началото е поставено с 
един по-скромен състав от 11 кореспонденти, но много ско-
ро списъкът е попълнен и разширен.  

                                                  
73 ДА-Русе, ф. 8к, оп. 1, а. е. 13, л. 66.  
74 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 859, л. 26-29 и сл.  
75 Пак там, л. 26, 36-37.  
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Съдържателната дейност на кореспондентите пряко 
произтича от функциите на камарите. Те трябва да осигу-
ряват и дават сведения и упътвания на българските произ-
водители занаятчии, промишленици, на търговците за па-
зарната конюнктура в нашата страна и отделни държави, за 
вноса и износа на стоките и всичко свързано с важни фи-
нансови, митнически, транспортни операции и пр.  

Затова още в началото от избраните местни корес-
понденти се очаква да водят без прекъсване преки наблю-
дения, да следят внимателно стопанския живот, да събират 
сведения от своя район за производството и търговията с 
различни артикули – зърнени храни, розово масло, грозде, 
ориз, фасул, зеленчуци, да отбелязват състоянието на 
транспортните услуги и тарифите, да регистрират специфи-
ката на местните условия, съществуващите трудности, 
нужди и пр.  

Камарите имат кореспонденти и в чужбина, чрез които 
осигуряват своята непрекъснато разширяваща се инфор-
мационна и статистическа дейност. В редица случаи пос-
редническата работа на чужденците е неоценима, още по-
вече, че автентичната, а понякога с конфиденциален харак-
тер текуща информация се подава от активни промишле-
ници или търговци. Мнозина заемат и високи длъжности – 
председатели и секретари на камари от европейските стра-
ни, консули, шефове на административни стопански учреж-
дения и пр.  

Услугите се изпълняват по определени насоки, зада-
дени от камарите. Много често те са съчетани с прояви на 
лична инициатива от страна на кореспондентите. Взаимни-
ят стремеж е да се поддържат трайно изградените профе-
сионални връзки и да се провокира интерес за създаване 
на нови контакти. Особено полезни са рапортите, които 
подготвят кореспондентите за състоянието на индустрията, 
занаятите и търговията в съответните страни, представля-
ващи картина за основните тенденции, за формите и конк-
ретните образци на модернизация, за характера и особе-
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ностите на законодателството, за работата на най-важните 
административно-стопански учреждения и пр.  

Периодично изпращаните рапорти или части от тях са 
отпечатвани в нашата специализирана преса по стопански 
проблеми и в Държавен вестник. Това създава възможност 
за ползването на информацията от по-широк кръг специа-
листи или заинтересовани лица, а също и възможност за 
обогатяване кръгозора на обикновените граждани. В практи-
чески план трябва да се отбележи и съдействието, което ко-
респондентите оказват лично при насочване и настаняване 
на български младежи, за да продължат образованието си 
или повишат професионалната квалификация в чужбина.  

Забележително е, че различните по народност корес-
понденти са водени в изпълнението на поетите ангажимен-
ти от най-дълбоки симпатии и топли чувства към България. 
Те съзнателно работят за нейната кауза, а това е още по-
стойностно в изявата им като пратеници на нашата страна 
по света. Доказателство са техните многобройни публика-
ции в авторитетни европейски издания, в които са оценява-
ни историческите достойнства на българския народ, пос-
тигнатите резултати в обществено-политическото, иконо-
мическо и културно развитие след Освобождението като не 
е отминавано обстоятелството, че България винаги се е 
борила за еманципирането на Балканите.  

Списъкът на почетните член-кореспонденти на всяка 
от нашите камари е твърде дълъг. От него могат да се по-
сочат някои лица, които с работата си дават представа за 
цялостния облик на чуждестранния кореспондентски екип.  

По покана на Министерството на търговията и земе-
делието Луи Щрос става първият търговски агент на Бълга-
рия в Белгия. Сътрудничеството му се разширява, след ка-
то става кореспондент и на българските камари. Щрос е ус-
тановен в гр. Анверс. Започва консулската си кариера (с 
право на изключение) още на 18 години. По този рано изб-
ран професионален път той последователно пребивава в 
Германия, Франция, САЩ, Канада, Япония. Впечатляващо е 
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съчетаването на представителните му функции с извърш-
ваните от него задълбочени научни изследвания за страни-
те, в които е бил в това число и за България. За ерудицията 
и високите делови качества на нашия белгийски кореспон-
дент говори още факта, че той работи за търговско-
географските дружества в Париж, Сен-Гал, Берн, почетен 
член е в Оранското археологическо д-во и Лондонския Гол-
ден-клуб, съосновател е, а по-късно и председател на “На-
родната лига за свободна търговия”, бил е подпредседател 
на Белгийското дружество по политическа икономия и т. н.76  

Рудолф Стиасни от Виена е също сред дългогодиш-
ните сътрудници на Министерството на търговията и земе-
делието и на Софийската камара. В продължение на 14 го-
дини той осигурява информация, обслужваща нуждите на 
официалните български учреждения. Последователно се 
застъпва за нашите интереси пред австрийското правител-
ство, с което допринася за утвърждаване на търговските 
връзки между двете страни. Стимулира българският износ с 
предоставянето на точни данни за движението на цените, 
за търсенето и предлагането по австрийските търговски 
центрове, съдейства за насочването на капитали у нас, ко-
ито да се вложат в създаването на нови индустриални 
предприятия и пр.77 

Като признание за професионалните качества и най-
вече заради своето лоялно и последователно приятелско 
отношение към нашата страна Рудолф Стиасни получава 
назначение за български консул във Виена. Неговата дъл-
бока лична привързаност към българите намира израз при 

                                                  
76 Биографически бележки за първия български търговски агент в Ан-
верс, г-н Луи Щрос. СпБИД, г. І, кн. 8-9 от номври 1896. (Сред посо-
чените трудове на Щрос са: “Les dollars”, “Съединените държави”, 
“Канада от икономическа точка зрение”, “Китай, неговата история, 
неговите източници”, публицистичните му изяви са на страниците на 
“Journal des economistes de Paris”, “Nouvelle revu”, бил е и главен 
редактор на белгийското издание “Revu Economique”).  

77 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 
1895-1905г., с. 31-32.  
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различни поводи. През 1915 г. в София Стиасни предава 
събраните дарения от австрийската общественост в размер 
от 45 200 кр., както и санитарно депо и още 100 000 кр. от 
Австрийският червен кръст.78  

От гр. Щутгард, Германия своята кореспондентска 
дейност развива успешно Ото Ф. Хоппе. Забележително е 
неговото усърдие да принася реална полза, за което говори 
факта, че изучава български език, посещава и прави голяма 
обиколка в нашата страна с опознавателна цел през 1909 г. 
След завръщането си в Германия в различни градове той 
изнася серия от сказки с използвани диапозитиви върху по-
минъка, нравите, обичаите на нашия народ, за постигнатия 
културен и икономически прогрес на България. Най-
красноречиви за това му начинание са отзивите-рецензии за 
тези прояви в немските икономически списания и вестници.79 
Положителният ефект от дейността на О. Хоппе е двояк, тъй 
като освен пряката си работа по набиране и предоставяне на 
нужните сведения той внася и принос в популяризирането на 
България сред немската общественост.  

В Смирна за нуждите на Софийската, Пловдивската, 
Бургаската и Варненската камари с голяма енергия, иници-
ативност и желание работи С. Ф. Ван дер Зее. Той се е пол-
звал с пълното доверие на българското консулство в Тур-
ция и е поддържал постоянна връзка с нашите дипломати. 
Като кореспондент на камарите предоставя точна и богата 
информация. Тя се оказва особено важна за ориентацията 
при настъпилите промени в отношенията с Турция след 
обявяване на българската независимост през 1908 г. Негов 
е и приносът за назначаването на редица почетни корес-
понденти в Близкия Изток. Но най-съществена и неоценима 
полза Ван дер Зее принася за българските експортьори с 
постоянните указания за различни аспекти от пазарните ус-

                                                  
78 Златева, А. Австрийските дарители за България 1912-1918г. бъл-
гарски традиции и чужд опит. С., 2004, с. 108.  

79 Деятелността на Софийската. . ., с. 33-34.  
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ловия в нашата южна съседка.80 
През периода 1895-1919 г. своя дял като кореспон-

денти са дали още: Паул Керли - Берн, д-р Виктор Мурник - 
Любляна, Йохан Бендиен - Амстердам, Марсел Гюнанд - 
Женева, Ернст Блох - Ню Йорк, Феликс Карон - Лион, мар-
киз Шарл Балестрино - Генуа, д-р И. Краловец - Пилзен, 
Алберт Хицингер - Копенхаген, Теодор Майер - Лайпциг, 
Ернст Франк - Франкфурт, Юлиус Шрьодер - Нюнберг, Карл 
Кауфман - Карлсруе, Юлиус Матиас - Хамбург, Фукс Хенел - 
Бреслау, С. Ф. Шандер - Кил, И. Ф. Вотруба - Прага, д-р 
Франц Щрик - Кьолн, П. Паскеевич Чикара - Загреб, Ст. 
Форман - Прага, Карл Гринбер - Стокхолм, Гастон Маврои-
ди - Ларнака, Антоан Барман - Родос, П. Ливадиоти - Мете-
лин и много други.81 

Сред числото на кандидатурите и впоследствие ут-
върдени кореспонденти могат да се посочат още: голямата 
търговска фирма А. Патрикиос и синове (изпълняваща сът-
рудничество и за Френската камара в Цариград); от Кавала 
сведенията се набират от Ж. Шнерф, който е същевремен-
но търговският агент и на Дойче Левант; в Хиос за българс-
ките търговски интереси работят братята Гардасилари; от 
Александрет кореспондентски функции изпълнява фирмата 
“Белфанте и Катони”; от Патрас сведения за камарите изп-
раща Георгис Ангелопуло и пр.82 

Сред групата на чуждестранните кореспонденти сил-
но присъствие имат и българи, които по една или друга 
причина са се установили да живеят и работят в различни 
европейски държави. Камарите се свързват с тях и без осо-
бени усилия ги привличат за свои сътрудници. Почти всички 
наши сънародници изпълняват съвестно и амбициозно пое-
тите ангажименти, което е напълно обяснимо с желанието 
им да помогнат за разширяването на международните 
                                                  
80 Пак там, с. 36-37.  
81 Пак там, с. 25-39; ДА-Пловдив, ф. 147 к, оп. 1, а. е. 356, л. 2, 10, 14-

18,  
82 Пак там, л. 17.  
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връзки на България, за издигането на нейния престиж, в 
постигането на общокултурен напредък, съизмерим с най-
добрите образци на епохата.  

От Бейрут за Софийската, Варненската, Бургаската и 
Пловдивската камари работи Кочо Златаров, който демонс-
трира висока компетентност по търговските въпроси. В ра-
портите си той изтъква причините за застоя на българската 
търговия в региона и препоръчва мерки за преодоляването 
на трудностите, като между тях предлага основаване на 
български търговски музей в Бейрут, увеличаване годиш-
ния морски трафик до този пристанищен и търговски цен-
тър и пр.83 

Георги Близнаков събира и изпраща ценни сведения 
за вносно-износната търговия, преминаваща през о. Самос. 
Посочва кои български артикули могат да намерят плас-
мент на беломорските острови, намира за необходимо 
уреждането на пряка параходна връзка между България и 
островите, както и сключването на митническа конвенция, 
за да могат нашите доброкачествени жита и брашна, които 
са вече известни в региона, да се конкурират успешно с 
турските и румънските.84 

В Лондон за изпълнението на кореспондентски услуги 
към Софийската камара е избрана проспериращата бъл-
гарска търговска къща на Велико Христов и синове, посо-
чена по-горе. Благодарение на дългия опит и изградените 
връзки синовете на В. Христов изпълняват без усилия за-
дачата за събиране на разнообразни сведения. Те се отна-
сят до общото състояние на английските пазари - движение 
на цените, търсени стоки, законодателни правила, тарифи, 
позиции на чуждата конкуренция и пр. като междувременно 
извършват посредничество между английски и наши тър-
говски експортни къщи.85 Освен тази дейност, поради висо-

                                                  
83 Деятелността на Софийската . . ., с. 40.  
84 Пак там. с. 38-39.  
85 Народно стопанство, г. ІІ, бр. 8, 15.V.1905.  
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кото доверие към Венчан Христов, столичната ТИК му де-
легира права за участие като нейн представител в някои от 
международните конгреси на търговско-индустриалните 
камари.  

Търговската къща на “Братя Е. Паница” е създадена 
още през 60-те години на ХІХ в. във Виена. Наред с пряката 
си търговско-банкерска дейност тя приема да изпълнява и 
кореспондентски задачи за Варненската камара.86 Братята 
Никола и Сава Паница последователно и успешно развиват 
в широки мащаби своята стопанска практика, извършват 
комисионна търговия, занимават се с банкерство и предп-
риемачество като се ползват с голямо уважение и доверие 
не само сред българските, но и сред чуждите делови кръго-
ве. В предоставянето на данни за камарата братя Паница 
са твърде облагодетелствани в професионален план. Те 
имат трайно установени връзки с австрийски фирми 
“Kitschelt”, “Claiton”, ”Ransomes”, ”Ed. Kanitz“ и др., разпола-
гат с големи капитали, което им позволява чрез доставките 
на стоки да създадат широка мрежа от търговци-корес-
понденти в Румъния, Цариград, Одеса и различни краища 
на страната, сред които са известни имена като братя Тъп-
чилещови, П. Кермекчиев, Я. Станчоглу, Цв. Радославов 
(Свищов), х. Тодор Златев и братя Гешови от Пловдив, сто-
личния фабрикант на спирт х. Ангел Тодоров и др.87  

Дейността на кореспондентите у нас и в чужбина е с 
фундаментално значение за пълноценната реализация на 
камарите. Тази дейност, извършвана в чужбина, изисква 
оценка не само в професионален план, но в много по-
широките рамки на европейските и световни влияния и вза-
имодействия, обмен на идеи, осъществяваните ангажимен-
ти и т. н. Всичко това в своята цялост има положителни 
икономически, социални и културни последици за българс-
                                                  
86 ХІІІ редовна сесия 15-20.ХІІ.1914 г. на Варненската търговско-
индустриална камара. Отчети, протоколи, реферати, Вн. 1915. Спи-
сък на кореспондентите в страната и чужбина.  

87 Стателова, Е., цит. съч., с. 35-36 и сл.  
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кото общество.  
Именно от подобни съображения изискванията към 

чуждите кореспонденти нарастват. Своевременно се отчи-
тат някои негативни страни в работата им. Един от недос-
татъците се отнася до липсата на утвърдена практика за 
съвместни срещи с камарите, за да могат в непосредствена 
обстановка да се обсъждат различни важни въпроси, свър-
зани с външно-търговската дейност. Такива посещения 
през първите години са епизодични и стават по-скоро повод 
да се отбележи съществуващата непълнота. Нуждата от 
дискусии, от по-тясно опознаване остава актуална през раз-
глеждания период.  

Така по инициатива на столичната камара през 1908 
г. е организирана конференция с Лиу Щрос, който е неин 
кореспондент и български търговски агент в гр. Анверс. За 
осигуряване на по-широка аудитория е пуснато съобщение 
в пресата. На срещата Щрос запознава столичните търгов-
ци и производители с най-подробни сведения за развитието 
на търговията между България и Белгия, с тенденциите на 
международния стокообмен в Европа и отговаря на редица 
конкретни въпроси от стопанско естество.88 

Също така показателна е решителността на Софийс-
ката камара да се откаже от услугите на свои сътрудници, 
когато дейността им не отговаря на поставените изисква-
ния. Пример в това отношение са освободените Леон Хан 
кореспондент във Виена, и Дж. Х. Кнол от Берлин, поради 
слаба и незадоволителна работа и наличието на персонал-
ни компрометиращи сведения.89 

Ако се обобщи дейността на кореспондентските сът-
рудници у нас и в чужбина, заедно с непълнотите й, трябва 
да се подчертае, че тя става основен фактор за устойчиво-
то и възходящо институционално развитие на камарите. 
Положителният ефект от наличието на широка кореспон-

                                                  
88 Народно стопанство, бр. 14, 15.ІХ.1908.  
89 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 4, л. 83-86.  
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дентска мрежа отдавна е доказан от европейската практи-
ка. Образецът е възприет и успешно адаптиран към нашите 
условия. Това е съпроводено с напрежение и усилия, но те 
са отдадени в името на голяма цел – да се изгради една 
своеобразна “кръвоносна система” на българските камари, 
която им придава жизненост, осигурява ефективно изпъл-
нение на техните функции, създава връзки на различни 
равнища - персонални или със сродните институти в стра-
ната и чужбина, утвърждава навсякъде техния авторитет.  

Вътрешната организация на ТИК, в най-общите струк-
турни параметри, не се различава от тази на европейските 
камари. Българският законодател също залага принципите 
за свободно уреждане на вътрешния живот – определяне 
брой и състав на секциите и комисиите, разпределение на 
различните ангажименти между членовете и ръководство-
то, предпочитание на правилата за вътрешния ред и пр.  

По своите характеристики най-важният и демократи-
чен орган на ТИК е Общото събрание, което годишно се 
свиква на две работни сесии. За редовността на форума е 
необходимо присъствието на повече от половината от спи-
съчния състав на камарите. На годишните сесии според 
изискванията присъства официален представител на МТЗ с 
наблюдателни и съвещателни функции. С изключение на 
първите няколко Общи събрания постепенно се утвърждава 
практика да се делегират права на окръжните управители 
или на техни заместници като представители на ресорното 
министерство. Поради обществения и представителен ха-
рактер на институцията годишните сесии се обявяват пред-
варително и са публични. На тях могат да присъстват всич-
ки, които пожелаят и имат интерес към обсъжданите въпро-
си. При определени случаи, когато естеството на разисква-
нията налага камарите провеждат заседанията си при зак-
рити врати.  

От основаването през 1895 и до 1919 г. всяка от ка-
марите – Софийска, Пловдивска, Варненска и Русенска е 
имала по 24 редовни сесии. По-късно основаната Бургаска 



54 

камара провежда за същия период общо 10 сесии. През го-
дините на Първата световна война, по обясними причини, 
нито една от ТИК не е свиквала общите си годишни събра-
ния. Дейността е поддържана чрез ръководните органи.  

Работата по време на сесиите задължително се до-
кументира със стенографски дневници и съкратени прото-
коли. В тях се отразяват обсъжданите въпроси и взетите 
решения. От своя страна, те се публикуват в изданията на 
камарите - “Икономически преглед”, “Икономически извес-
тия”, “Известия на Бургаската търговско-индустриална ка-
мара”, “Стопански вести”, както и в специализираната сто-
панска периодика - “Списание на Българското икономичес-
ко дружество”, “Народно стопанство”, “Софийски търговски 
вестник” и др.  

Тази отрано възприета практика дава голяма проз-
рачност на цялостната дейност на камарите. Положителни-
те последици скоро са налице. Създадени са условия за по-
широка гражданска информираност, която при редица на-
чинания осигурява допълнителна подкрепа. От своя страна, 
заинтересованите производители и търговци се активизи-
рат в търсенето на услуги, които предоставят ТИК, а така 
става възможно да се формира общественото мнение при 
изпълнение на различни стопански проекти и ангажименти 
поети от официалната власт.  

Публичността, на която са поставени камарите, е 
особено важна през първите години, когато трябва да се 
преодолява съществуващото недоверие и съмненията, че 
те са проводници на властта, форма за печелене на допъл-
нителен терен в политическото и икономическо пространст-
во от определени кръгове и пр. Голяма част от тези опасе-
ния постепенно остават в миналото.  

В периода между двете годишни сесии, всеки месец с 
различна ритмичност, се водят заседания на действителни-
те членове, живеещи в съответния седалищен център на 
камарата. По-чести и редовни са работните събирания на 
бюрата в качеството им на изпълнителни органи. Те имат 
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задължение да следят и придвижват изпълнението на за-
дачите и решенията, взети от Общото събрание.  

Пътят на ТИК преминава през много трудности докато 
се установи един нормален ритъм за колективна и коорди-
нирана дейност. Една част от пречките са от обективно ес-
тество, свързани с липсата на опит, някои кадрови пробле-
ми, все още изграждащи се рутинни отношения с МТЗ и 
другите държавно-административни учреждения.  

Например, за съгласуване датата на ІІ-та годишна се-
сия на Пловдивската камара са разменени 6 телеграми, до-
като се изясни един формален технически въпрос – кога е 
най-подходящото време за нейното свикване, за да могат 
да присъстват мнозинството от членовете и работата да 
протече пълноценно.90 Има случаи, когато МТЗ изпраща 
твърде късно материалите, предстоящи да се обсъждат 
или пък те са в недостатъчно екземпляри. Това не позволя-
ва да протече добра предварителна подготовка на члено-
вете, затруднява дискусиите им и вземането на съответни 
решения по поставените проблеми.  

Има обаче и цяла поредица от вътрешноорганизаци-
онни, битови и технически проблеми, които съпровождат 
работата на ТИК. Сред тях може да се открои по важност 
въпросът с присъствието на действителните членове в ра-
ботните сесии. Главно поради частни дела става практика 
отсъствието на определен контингент от състава на кама-
рите. Предприети са различни мерки за ограничаване и 
преодоляване на това явление – даване на покани срещу 
подпис, лишаване от полагащото се парично възнагражде-
ние за участие в общото събрание, при повече от 5 отсъст-
вия искането на оставки и пр.  

Усилията на ръководствата за въвеждане на ред и 
осигуряване на максимално присъствие по време на най-
активната част от работата на камарите са мотивирани от 
съзнанието за мисия на тази институция да действа като 

                                                  
90 ДА-Пловдив, ф. 147 к, оп. 1, а. е. 491, л. 9-18.  
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фактор за икономическия напредък на страната. Заедно с 
това целта е да се утвърждава общият дух и волята за си-
зидателно единодействие.  

Вътрешноорганизационните отношения всяка от ка-
марите урежда с изработването на правилници за вътреш-
ния ред. В тях се регламентират и коментират всички важни 
моменти за осъществяването на една координирана, целе-
насочена и по-ефективна система за дисциплина и само-
контрол.  

Още на ІІ-та редовна сесия, проведена през 1895 г., 
Софийската камара обсъжда и приема проекта за своя вът-
решен правилник. Той съдържа 7 глави (38 члена), които 
определят правилата за провеждане на събранията, при-
съствията и отсъствията, длъжностите на бюрото, начина 
на гласоподаване, избора на комисиите, механизма за оп-
ределяне на текущите задачи, определен е статут на ко-
респондентите, а специална част е отделена за организа-
цията и дейността на библиотеката.91 По-късно, през 1908 г. 
правилникът е преработен и допълнен в съответствие с 
разрастване и усложняване дейността на камарата. В нова-
та редакция той има само две глави (71 члена). В тях по-
прецизно и точно са изложени изискванията към редовия 
състав и службите, отговарящи също на динамичните ико-
номически промени в страната.92 

Правилник за вътрешния ред изработва и Варненска-
та камара. Той е съставен според предписанията на Закона 
за търговско-индустриалните камари и разпорежданията на 
МТЗ. Съдържа 4 глави (35 члена): гл. І. Общи и обикновени 
събрания (в раздели – А. Общи разпореждания; Б. Коми-
сии; В. Гласоподаване; Г. Проекти и предложения); гл. ІІ. 
Бюро; гл. ІІІ. Библиотека на камарата; гл. ІV. Общи разпо-

                                                  
91 Дневници (стенографически ) на Софийската търговско-индустриална 
камара. Втора сесия 25.ІХ-10.Х.1895. С., 1896, с. 10-16.  

92 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 29, л. 123-131.  
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реждания.93 Подобно на столичната камара и при Варненс-
ката са коментирани сравнително изчерпателно правата и 
задълженията на действителните членове, състава, обхва-
та и спецификата на отделните комисии, начина за внасяне 
и разглеждане на предложения и проекти, функциите на 
бюрото, организацията и ползването на библиотеката към 
ТИК, а в общите разпореждания се дават указания за дело-
водството.  

Макар и създадена по-късно, Бургаската камара също 
пристъпва към изработване на нормите за своята вътрешна 
организация и дейност. В общи линии приетият правилник е 
по образеца на другите камари. Регламентите са коменти-
рани в общо 6 глави. В първата се уточняват начинът и ре-
дът за свикване на общите събрания и провеждане на за-
седанията (А. За събранията – чл. 1-2; Б. За заседанията – 
чл. 3-19).94 В гл. ІІ (чл. 20-27) са определени длъжностите и 
правата на председателя и секретаря на ТИК; гл. ІІІ (чл. 28-
29) се отнася до гласоподаването; гл. ІV (чл. 30-33) включва 
правилата за протичане на разискванията; гл. V (чл. 34-36) 
е по запитванията и последната VІ гл. (чл. 37) съдържа об-
щи разпореждания.95 

Както при всички европейски камари, така и при бъл-
гарските, различните дейности са обхванати в няколко 
структурни звена. За да се извърши в наши условия най-
подходящото вътрешно разпределение са проучени някои 
образци, сред които френският и белгийският.  

Парижката камара разполага с няколко комисии. Те са 
групирани в две направления: за изучаване на митници, 

                                                  
93 Доклади до годишната ХІІ редовна сесия на Варненската търговско-
индустриална камара от Бюрото на същата и съкратени протоколи 
на заседанията през казаната сесия от 8-15.ХІІ.1903. Вн., 1904, с. 
102-106.  

94 Правилник за вътрешния ред на заседанията на Бургаската търгов-
ско-индустриална камара, Съкратени протоколи на заседанията І и 
ІІ р. с. на Бургаската търговско-индустриална камара. Бс., 1909, с. 
32-37.  

95 Пак там.  
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данъци, съобщения и транспорт, търговско законодателст-
во, износ и други икономически въпроси; втората група са т. 
н. административни комисии, занимаващи се с борсовата 
дейност, митническа охрана, търговско образование, вклю-
чително висшите търговски училища, инспектиране на 
недвижимите имоти.96 Тези комисии са постоянни, но могат 
да се създават и други с временен характер, когато се на-
лага проучването на някои по-специални въпроси.  

Друг подход е избран в белгийските камари, където за 
всеки клон от индустриите се формира отделна секция – за 
мини, пивоварни фабрики, оръжейна промишленост, ко-
жарски предприятия и пр.  

Всяка от нашите камари, подобно на горните, дифе-
ренцира работата като за целта се създават секции и съот-
ветни комисии. Обикновено те са по отраслови направле-
ния и могат да бъдат по предпочитание финансова, търгов-
ска, индустриална, занаятчийска, информационна. Така 
например, Софийската камара има 3 секции – търговска, 
промишлена и занаятчийска, а Пловдивската камара съз-
дава 4-ри отдела: търговски, индустриален, занаятчийски и 
информационен.97 

Русенската ТИК включва във вътрешната си структу-
ра също 3 секции: финансова, търговска и индустриална. 
При обсъждане на отделните звена постъпва предложение 
за откриване и на техническо бюро, с 4-ма техници със за-
дачата “да се произнасят по качеството и здравината на 
машините, постъпващи в района, което да е в подкрепа на 
начинаещите индустриалци”.98 Предложението е отхвърле-
но като нецелесъобразно и ненавременно.  

Особено важна част от цялостната вътрешна органи-

                                                  
96 М-ски. Търговско-индустриалните камари. Икономически преглед, г. 
І, № 15, 26.ІІ.1900, с. 225.  

97 100 години Пловдивска търговско-индустриална камара, с. 6.  
98 Русенска търговско-индустриална камара. Сесия VІІ на Общото 
събрание през м. юни 1898 г. Извлечение от протоколите, държани 
в заседанието от 8-23 юни 1898 г., с. 13.  
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зация на камарите представляват специализираните спра-
вочно-информационни служби. Те съществуват при всички 
европейски камари. Работата им включва събиране и пре-
доставяне на актуални сведения от различно естество в 
областта на производството, вътрешната и международна 
търговия.  

В българския Закон за търговско-индустриалните ка-
мари от 1894 г. се съдържа текст, който касае организира-
нето на служби с информационно-справочни функции, но 
действията в тази насока закъсняват. По-ранна инициатива 
проявява Софийската камара. Тя изпраща до МТЗ нарочно 
искане за учредяване на общо информационно бюро за 
ТИК или ако това е трудно за реализиране, то такова бюро 
да има към тяхната камара.99  

Идеята обаче не среща навременно разбиране и ак-
тивна подкрепа. За това повлияват различни фактори, но 
най-вече липсата на съпричастност от страна на останали-
те камари. Русенската ТИК отхвърля предложението на 
столичани, считайки го за преждевременно. В замяна пре-
поръчва на изпълнителната власт нашите дипломатически 
агенти да действат и като търговски агенти, с което “ще се 
постигне гонената цел”.100 

Финансирането е друг аргумент, който забавя създа-
ването на специализираните служби. Парижката камара 
например, отделя сума равностойна на 1 млн. лв. при учре-
дяване на своето справочно бюро. Когато се коментара то-
зи факт е изтъкната назрялата необходимост от създаване 
и у нас на подобно бюро, за което е достатъчно да се отде-
ли доста по-скромната сума от 20-30 хил. лв.101 

Софийската ТИК не се отказва от амбицията си да 

                                                  
99 Деятелността на Софийската . . ., с. 34. Индекс на решенията взети 
през 1895-1905г.  

100 Протоколи на Русенската търговско-индустриална камара, VІ р. с., 
заседание от 17окт. 1897.  

101 Публично справочно търговско бюро в Париж. СпБИД, г. І, 1897, кн. 
10, с. 778.  
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продължи сондажите. В резултат, през 1904 г. усилията са 
увенчани с успех и информационното бюро става факт. Та-
зи служба много скоро се превръща в едно от най-важните 
звена в нейната вътрешноорганизационна структура.  

По пътя извървян от Софийската камара ръководст-
вото й на няколко пъти се сблъсква с непоследователната 
позиция на официалната власт. Вместо да спази създаде-
ните от самата нея правни основания за изграждането на 
ТИК, МТЗ напротив - опитва се да наложи ограничения и 
настоява новосъздадената информационно-справочна 
служба да бъде закрита. Столичани запазват твърда и 
принципна позиция, защитавайки своите автономни права. 
Междувременно е разпратен циркуляр до камарите в Анг-
лия, Франция, Италия, Германия, Белгия, Австро-Унгария и 
др., уведомяващ за наличието и функционирането на бюро-
то, в отговор са получени многобройни каталози, ценораз-
писи и подобни материали.102 При така създалата се ситуа-
ция секретарят Ив. Златаров се обръща към МТЗ като пита: 
“Достойно ли би било сега бюрото да се закрива?” и декла-
рира, че Софийската камара няма да се съгласи с такъв 
акт, който не само е компрометиращ, но означава “връщане 
назад”.103 

На един ранен етап, през 1898 г., Пловдивската кама-
ра също обсъжда въпроса за създаване на собствена ин-
формационна служба. Той е разрешен в положителен сми-
съл няколко години по-късно. Справочно-информационното 
бюро бързо разгръща функциите си в различни направле-
ния, за което свидетелства водения регистър с преписките 
за извършваните дейности.104 

Нещата около информационните бюра при останали-
те камари се протакат до 1906 г., когато след приемане на 

                                                  
102 Народно стопанство, г. І, бр. 7, май, 1904.  
103 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, р. с. ХІ, ХІІ, ХІІІ, с. 96-97.  

104 Кратък отчет на Пловдивската търговско-индустриална камара 
послучай нейната 10-годишнина 1895-1905г. Пд., 1905, с. 43 и сл.  
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допълненията в Закона за ТИК, отново е потвърдено за-
дължителното изискване да се създадат такива служби. В 
резултат до 1909 г. вече всичките пет камари имат във вът-
решноорганизационните си структури такива специализи-
рани бюра.  

Техният състав е малък, но за сметка на това от висо-
ко квалифицирани лица. Налага го спецификата на работа-
та. Тя включва набиране и обработването на статистически 
данни, тяхното групиране по направления, както и обслуж-
ване на различните потребители с бърза, точна и навре-
менна информация.  

Длъжностите се заемат най-често след конкурс или 
при доказани безпорни професионални качества. В архиви-
те на Пловдивската и Софийската камари са запазени мол-
бите на някои от кандидатите, желаещи да оглавят инфор-
мационната служба. Сред тях са заявките на Х. Лондов, 
учил търговски науки в “Allina”-Виена, владеещ немски, 
френски, италиански, гръцки, турски езици; П. Карапетров е 
завършва висшето си търговско образование в гр. Анверс-
Белгия, също владее френски и немски език; Ал. Динчиков 
следва социални науки в гр. Ганд-Белгия; А. Петканов пък е 
учил и работил във Франция и Италия, има практика като 
служител в Министерството на вътрешните работи; Кр. Ив. 
Параскеев е завършил търговски науки и посочва в биог-
рафията си стаж като държавен служител и пр.105  

Към някои от нашите търговски камари се откриват и 
търговско-промишлени музеи. Такива са особено разпрост-
ранени в европейските страни. Те стават много популярни в 
края на ХІХ в. Сред тях са Брюкселският “Musee 
commersial”; най-старато учреждение от този род създадено 
в Щутгарт “Landes Gewerbe Museum”; “Niederlands Handels 
Museum” в Амстердам; “Kolonial Museum” в Харлем; музеи-

                                                  
105 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 859, л. 13-15, 19; СГОДА, ф. 29к, 
оп. 1, а. е. 93, л. 29.  
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те във Франция, Италия, Норвегия, Русия и др.106 Задачата 
им е да събират колекции от всички местни индустриални, 
занаятчийски и земеделски произведения с рекламно-
познавателна цел. Поради това музеите се налагат като 
една своеобразна витрина на постигнатото производстве-
но, интелектуално и професионално равнище за определен 
район или в национален мащаб.  

В България също се пристъпва към създаването на 
такава форма, която да популяризира местното производс-
тво, да покаже неговите достойнства, да бъде в подкрепа и 
помощ на производители и търговци. През 1897 г. МТЗ дава 
началото на инициатива за събиране и организиране на 
сбирка от изделия на нашето занаятчийство и млада индус-
трия. Тази колекция става основа за открития през следва-
щата 1898 г. Държавен промишлено-търговски музей. В мо-
тивите към проектозакона за него, министър К. Величков 
посочва: “Един държавен музей е това огнище, тоя извор на 
сили, от който нашите западнали занаяти, нашата млада 
индустрия, нашата още слаба търговия ще черпят сили за 
живот и развитие... ще способства за създаването на една 
вътрешна реклама... ще ни ръководи и възпитава в изуча-
ването, търсенето и предпочитането на своето”.107 Офици-
алното откриване става на 15.ІХ.1898 г. като за този акт са 
уведомени с писмо № 3893 на МТЗ всички административ-
ни служби, учреждения и организации със стопански харак-
тер.108 

Впоследствие през 1903-1904 г. се откриват промиш-
лено-търговски музеи към Пловдивската, Русенската и 
Варненската камари. Такъв не е създаден към Софийската 
ТИК поради наличието на посочения Държавен музей в 

                                                  
106 Вебер, К. Задграничните промишлени музеи. СпБИД, г. І, 1896, кн. 

5; д-р Хр. Мутафов. Насърчаване на външната търговия в иност-
ранните държави. СпБИД, г. ІХ, 1905, кн. 8-9, с. 561-563 и сл.  

107 Мотиви към проекта за закон за Държавен промишлено-търговски 
музей в София. СпБИД, г. ІІ, 1897, кн. 6-7, с. 311- 312.  

108 НБКМ-БИА, ф. 272, а. е. 2457, л. 1.  
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столицата. Бургаската камара също не създава свой музей 
главно поради по-късното си създаване.  

Дейността на специализираните музеи у нас е посве-
тена главно на вътрешната реклама, както и на задачите в 
подготовка за “голямата конкуренция”, за преодоляване на 
изоставането в “широкото икономическо поле”, където 
“чуждите държави са стигнали твърде надалеч”.109 Заедно с 
изпълнението на горните цели, музеите извършват пос-
редничество при установяване на контакти между произво-
дители и търговци. В практически план се осъществяват 
продажби на дребно като производителите са авансирани с 
малки суми за сметка на депозираните стоки. Наред с това 
са отпускани персонални помощи. Активно е участието на 
музеите със свои колекции в световните търговски изложе-
ния в Париж, Лиеж, Милано, Лондон и др., където получа-
ват многобройни отличия.  

В хода на работата, в зависимост от промяна на ус-
ловията, се извършват някои корекции. Например, Русенс-
кият музей излага сребърни филигранови изделия, различ-
ни железарски артикули (ножове, тесли, брадви, овощарски 
ножици), креватчета, люлки и др., с които осъществява тър-
говията на дребно.110 Тази практика обаче е преценена за 
нерационална и нецелесъобразна, която “създава главобо-
лия и губи време”, затова дребната търговия на парче е ог-
раничена за сметка на изместване акцента преди всичко 
върху рекламните задачи.111 

Няколко години са достатъчни, за да се направи рав-
носметка от цялостната дейност на музеите. Първоначал-
ните големи и амбициозни проекти не се разгръщат в же-
ланите мащаби. Затова към 1909 г. настъпва преосмисляне 

                                                  
109 Пак там.  
110 Българският търговско-промишлен музей и информационно бюро 
при Русенската търговско-индустриална камара. Търговско-
промишлен вестник, г. І, бр. 5, 3.ХІ.1907.  

111 Търговско-промишленият музей при Русенската търговско-
индустриална камара. СпБИД, г. Х, кн. 2-3, 1906, с. 210-211.  
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на възприетата практика поради очевидното й изчерпване. 
През март 1910 г. по инициатива на министъра на търгови-
ята и земеделието е свикана конференция на секретарите 
на камарите. Между другите точки в дневния ред е поста-
вен въпросът за състоянието на музеите. Взето е решение 
те да се закрият с оценката, че “са изиграли своята роля” и 
са изпълнили предназначението си, а на тяхно място прио-
ритетно трябва да се разширяват и развиват информаци-
онните бюра.112 

При прегледа на вътрешната организация и реда в 
камарите трябва да се отбележи, че те разполагат и със 
скромен обслужващ чиновнически персонал. Регистрато-
рът-архивар води регистър за входяща и изходяща корес-
понденция, грижи се за канцеларския инвентар и библиоте-
ката при камарата като попълва каталога за книги, списания 
и вестници. Писарите и разсилните са с ежедневно присъс-
твие, а при изпълнението на техните задължения има изис-
кване да работят за интересите и добрата репутация на уч-
реждението, за тях важат разпоредбите на закона за чи-
новниците. С течение на времето работата се разширява и 
е свързана с воденето на книги-указатели за публикуваните 
в Държавен вестник закони, правилници и наредби, въвеж-
дат се и инвентарни книги-ведомости за заплати, разходи 
на камарите и др.  

През разглеждания период вътрешната организация 
на службите при камарите, както и характера на тяхната 
дейност не търпи съществени и радикални промени. Стре-
межът на ръководството и на целия състав е преди всичко 
да се търсят форми и начини със собствени усилия да се 
преодоляват дребните проблеми, камарата да работи като 
единен организъм и да концентрира вниманието си върху 
изпълнението на основните функции.  

В световната практика при финансирането на търгов-

                                                  
112 Конференция на секретарите на търговско-индустриалните кама-
ри. Народно стопанство, г. VІ, 1.ІV.1910.  
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ско-индустриалните камари съществува разнообразие. За 
континентална Европа преобладава централното финанси-
ране. Във Франция, където има над сто камари, средствата 
за тях се набират от властите чрез връхнини върху патента, 
а размерът на бюджетите се утвърждава от надлежния ми-
нистър. Подобна е картината и при немските камари. В Ба-
вария, Вюртенберг, Саксония, Баден и др. основният източ-
ник за финансиране идва също от връхнините на данък за-
нятие, събиран от търговци и индустриалци. В Холандия 
през разглеждания период има над 70 камари, издържани 
основно от общините.  

При англо-американския тип на свободните асоциа-
ции приходите се набират от членския внос и от постъпле-
ния на прилежащи към ТИК учреждения. Такъв модел нап-
ример е Лондонската камара, утвърдена като най-мощната 
в Англия, наброяваща над 6000 члена.113  

Българските камари възприемат принципите на 
френското и немско финансиране, при което основните 
средства се набират от данъчните приходи. Облагат се 
търговци, занаятчии и промишленото съсловие, без да се 
засягат всички данъкоплатци в страната. Тази материя е 
определена първоначално със Закона за камарите от 
1894 г. Впоследствие се допълва и прецизира от Закона за 
ТИК, приет от НС през 1906 г.  

И така източниците на приходи са определени както 
следва: 

от връхнини в размер най-много до 8% от данъка 
върху занятието на всички търговци, индустриалци и зана-
ятчии и върху патентните права за продажба на спиртни 
напитки и тютюн; 

от подарени и завещани имоти и суми; 
от реализирани собствени печалби на ТИК при рабо-

тата на музеите, 

                                                  
113 Златаров, Ив. Организация и издръжка на търговско-
индустриалните камари. С., 1922, с. 11.  
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от такси за извършени услуги; 
предвидени са също други случайни постъпления.114 
Още през 1896 г. Министерството на финансите и не-

говото отделение за държавна и обществена отчетност 
подготвят специален Правилник за счетоводството и де-
лопроизводството на търговско-индустриалните камари. В 
него се указва начина за водене и записване на приходите, 
който е подобен на този за окръжията. Държавните ковчеж-
ници, местните държавни контрольори и главните бирници 
приемат и отчитат само редовните приходи от връхнините 
за ТИК, другите извънредни доходи се внасят от секретари-
те на камарите в БНБ и клоновете й, където се намират 
техните седалищни центрове.115 

През първото десетилетие контролът по приходно-
разходните сметки се извършва от Общото събрание на 
всяка от камарите. За целта работят специални ревизионни 
комисии. Те предварително подготвят и докладват финан-
совия отчет за изтеклата година и проекто-бюджета за 
предстоящия период. През 1911 г. обаче със свое окръжно 
МТЗ иска от камарите след приемане на отчетите от Общо-
то събрание те да се изпращат за окончателна проверка в 
Сметната палата. Това предизвиква протестите и острата 
реакция на ТИК, които оценяват отправеното искане като 
опит за намеса на държавната власт във вътрешните им 
работи и нарушаване на автономните права. С аргумент, че 
по закона за отчетността на държавния бюджет не се пред-
вижда искания контрол, камарите бойкотират МТЗ с реше-
ние “да не се изпращат както минали, така и бъдещи фи-
нансови отчети” за проверка от Сметната палата.116 

                                                  
114 ДВ, бр. 10, 13.І.1907. Закон за търговско-индустриалните камари. 
Глава V.  

115 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 867. Окръжно № 7135 / 27.VІІ.1896 
на Министерство на финансите.  

116 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 3, л. 137-138. Протокол № 18/7.ІV.1911, 
решение на Софийската камара по Окръжно на МТЗ № 
2020/3.ІІІ.1911 и във връзка с писмо на Русенската търговско-
индустриална камара до МТЗ № 576/14.ІІІ.1911.  
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Възприетата твърда позиция е основателна от гледна 
точка на цялата процедура по формиране и отчитане на го-
дишните суми. Тя преминава през няколко нива и е напъл-
но публична. Приетите от Общите събрания бюджети се 
изпращат за утвърждаване от МТЗ, след което се публику-
ват в Държавен вестник. Допълнително всяка година кама-
рите дават подробни сведения по отделни пера на при-
ходно-разходните си сметки на страниците на своите пе-
чатни органи и в специализираната стопанска периодика.  

При прегледа на бюджетните средства на камарите 
може да се установи обстоятелството, че въпреки общата 
им правна рамка, съществуват различия в обема на сумите. 
Това произтича главно от големината на районите и насе-
леността, от акумулирането на приходи чрез допълнителни 
източници, начина по който се изразходват средства по от-
делните пера, направените икономии и пр. В този смисъл, 
зад отделните цифри може да се разкрие логиката на едно 
индивидуално развитие за всяка от камарите в София, 
Пловдив, Русе, Варна и Бургас.  

През разглеждания период общата тенденция, харак-
терна за петте ТИК, е нарастване на финансовите им средст-
ва. Ако приходите през 1886 г. на Софийската камара възли-
зат на 33 637 лв., през 1912 г. те са 119 016 лв.; Варненската 
ТИК през 1896 г. има постъпления 19 605 лв., а 1912 г. – 112 
752 лв.; Пловдивската ТИК в 1896 г. има средства, възлизащи 
на сума 39 038 лв., през 1912 г. те са увеличени на 129 002 
лв.; Русенската камара започва с един скромен приход от 22 
090 лв., увеличен на 76 665 лв. в предвоенната 1912 г.; по-
късно създадената Бургаска камара има начален приход 19 
121 лв., достигнал за няколко години до 46 282 лв.117 

Основната част от материалните средства на камари-
те идват от прихода “връхнини”. При съпоставянето на тази 
част може да се отбележи, че най-голям дял от тези данъч-

                                                  
117 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 158-

159.  
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ни постъпления се предвиждат в бюджетите на Софийската 
камара, следвана от Русенската, Варненската, Пловдивска-
та и Бургаската ТИК.  

Извън това данъчно перо най-голям брой допълни-
телни източници си осигурява Пловдивската камара, която 
набира средства още от: продажба на предмети, изработе-
ни в учебните работилници; такси от професионалните кур-
сове; такси от информационното обслужване и такива при 
издаване на свидетелства, удостоверения, преписи; печат-
ни издания; разнообразни по вид помощи; бюджетни ико-
номии и др. Това се потвърждава от частичния преглед на 
бюджета им за 1909 г., където осигуреният допълнителен 
приход съставлява 48,81% (41 х. лв) от всички получени 
средства; следва Варненската камара с перо от допълни-
телни постъпления 47,80% (39 х. лв. ), Софийската камара 
разполага с 30,13% (24,8 х. лв. ) допълнителен приход, Ру-
сенската – с 16,00% (9 х. лв. ) и накрая остава Бургаска ка-
мара с по-скромните допълнителни ресурси с дял от 8,31% 
(2,2 х. лв. ).118  

В процеса на утвърждаване и развитие на камарите, а 
също във връзка с разширяване на тяхната дейност, трайна 
тенденция бележи и увеличаването на разходите. Така, ако 
в началото, през 1896 г. Софийската камара е оползотво-
рила 27 915 лв., то през 1912 г. разходите нарастват на 
101 429 лв.; за същите години Варненската ТИК е израз-
ходвала съответно - 12 111 лв. и 106 925 лв.; Пловдивската 
камара в 1896 г. има разход от 19 171 лв., а през 1912 г. - 
92 872 лв.; Русенска ТИК в началото е с действително из-
разходени суми от 17 139 лв., нараснали през 1912 г. на 35 
806 лв.; Бургаската камара преди войната регистрира раз-
ходи за 27 894 лв.119  

При анализа на първите бюджети може да се устано-

                                                  
118 Бюджетите на търговско-индустриалните камари през 1909г. 
СпБИД, г. ХІІ, кн. 9-10, 1908, с. 640-644.  

119 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 160-
161.  



69 

ви, че са покривани главно административните нужди за 
издръжка на камарите, включващи заплати, наеми за сгра-
ди, пътни, дневни, абонаменти за вестници и списания и пр. 
Доста по-малка сума е отделяна за практически мероприя-
тия, свързани с истинските цели и предназначение на ТИК 
да се подпомагат търговията, занаятите и индустрията. 
Групата на административните разходи остава устойчиво 
висока. За илюстрация отново могат да се вземат бюджети-
те за 1909 г., където делът за издръжка се движи между 
най-ниските стойности от 23,18% на Русенската камара до 
39,37% на Софийската (столичани определят и най-
голямата годишна заплата за нейния секретар в размер от 
7 600 лв.).120 

Сравнително висока заплата има и секретарят на Ру-
сенската камара 4800 лв., завеждащият музея и информа-
ционното бюро получава 3000 лв., деловодителят 2040 лв., 
а двамата разсилни, изпълняващи и писарски функции – 
1800 лв., т. е. тук, перото за годишните заплати възлиза на 
11 640 лв.121 Във водена редовно книга-ведомост за запла-
тите на служителите от Пловдивската камара, е отчетена 
първата сума за заплати на персонала за януари 1909 г. в 
размер на 1 101,34 лв., впоследствие тя варира и нараства 
като през декември 1915 г. възлиза на 1620,29 лв.122 

В началото на ХХ в. камарите навлизат уверено в но-
ви коловози. Това предизвиква верижно нарастване на раз-
ходите - за професионални училища, курсове, стипендии за 
продължаване на образованието; за подпомагане издава-
нето на стопанска книжнина, като специално са отделяни 
суми за “Списание на Българското икономическо д-во”, “На-

                                                  
120 Бюджетите на търговско-индустриалните камари. . ., с. 646.  
121 Съкратени протоколи на Русенската камара за редовните й сесии 

1904-1905 г., Рс., 1906. Приложени таблици за редовните бюджетни 
приходи и разходи.  

122 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 2, а. е. 1. Книга ведомост за изплатени 
заплати на служителите при Пловдивската търговско-индустриална 
камара за периода І.1909-І.1916 г.  
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родно стопанство” и др.; суми са предвиждани и за извърш-
ване на различен по вид анкети у нас и в чужбина; отпуска-
ни са също помощи на дребни производители; парични 
средства са вложени в издаването на адресни книги, за 
участия в изложения и различни международни конгреси на 
камарите, също за други специализирани форуми по ико-
номически въпроси и пр.  

За планирано посрещане на разходите към камарите се 
създават специализирани фондове. Средствата в тях са раз-
пределяни целево. Към 1906 г. Пловдивската камара раз-
полага с 6 фонда, набраните в тях средства възлизат на 17 
081 лв., разпределени за: аванси към музея; издаване на по-
пулярна литература в областта на търговията, индустрията и 
занаятите; за общ печатен орган на всички ТИК; организиране 
на занаятчийско-промишлени изложби и раздаване на пре-
мии; търговски експедиции и анкети в чужбина; фонд за по-
мещение на камарата (включително на търговските и занаят-
чийски дружества към нея и една бъдеща стокова борса), кой-
то се състои от облигации по държавен ипотечен заем, склю-
чен 1892 г.) на стойност 11 500 номинални златни лв.123 

Варненската камара също набира средства в няколко 
фонда: “Аванси срещу депозирани стоки в музея”; “Постро-
яване на сграда на камарата”; “Изграждане на химическа 
лаборатория”; “Промишлени конкурси”; “Издръжка и пост-
рояване на сграда за търговско училище”.124 

Камарите дълго време не разполагат със собствени 
сгради. Това ги принуждава да заделят не малко средства за 
тяхното построяване. Едва през 1914 г. Софийската камара 
се настанява в свой дом на ул. ”Славянска”, в чието проек-
тиране участва Никола Лазаров, завършил архитектурна 
школа в Париж, назначен за архитект на княжеските дворци 

                                                  
123 Кратък отчет за дейността на Бюрото на Пловдивската търговско-
индустриална камара. . ., с. 58.  

124 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 1, а. е. 302, 303, 304, 305, 306. (до 31.ІІІ.1909 
г. има натрупвания във фонда за музея – 3 000лв., за търговското 
училище 38 600 лв. ) 
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и участник в редица международни конкурси.125 Към начало-
то на Балканската война недвижими имоти придобиват също 
Пловдивската, Русенската и Варненската камари.126 

Общата възходяща тенденция е характерна за фи-
нансовото състояние на ТИК благодарение на постепенно-
то разширяване обхвата от приходни източници. Въпреки 
това, ако бюджетите на нашите ТИК се съпоставят с тези на 
някоя от европейските камари, те ще се окажат твърде 
скромни и ограничени. Така например през разглеждания 
период Виенската търговска камара разполага със средст-
ва от 885 162 кр., Пражката камара също е солидно осигу-
рена в материално отношение с реализирани приходи от 
над 500 000 кр. и др.127 

Относителната материална слабост на българските 
камари понякога не им позволява да реализират стойност-
ни проекти, свързани с подпомагане и поощряване на про-
изводители и търговци. При конкретни случаи това обстоя-
телство многократно е коментирано като една от основните 
причини за допуснати неблагополучия. Грижата за форми-
ране на солидни бюджети остава трайна задача за всяка от 
тях през разглеждания период.  

                                                  
125 ДА-София, ф. 120, оп. 1, а. е. 19. (Сградата на търговската палата 
в София е на площ от 570 кв. м. и е на стойност 400 х. лв. В изра-
ботването на архитектурния план участват още Фингов, Ничев и 
Юруков. Строежът е предоставен на предприемача Лазар Киселин-
чев. ) 

126 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 164-
166 (Пловдивската камара придобива своя сграда за 33 х. лв. на ул. 
”Хр. Г. Данов”. Тя притежава и други имоти, незастроени места, 2 
къщи, кафене, мелница и зеленчукова градина; Русенската общи-на 
отпуска място от 350 кв. м. в центъра на града за построяване сгра-
дата на Русенската камара, която е проектирана също от арх. Н. Ла-
заров и е на стойност 180 х. лв. ; Варненската камара притежава из-
градената с нейни средства сграда на търговското училище. )  

127 Златаров, Ив. Доклад по организацията и деятелността на Виенс-
ката и Пражката търговско-индустриални камари и професионално-
то образование в Австрия, С., 1908, с. 10, 16 /посочените бюджетни 
суми се отнасят за 1906 г. /.  
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3. НАЧАЛНА ДЕЙНОСТ.  
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

КАМАРИТЕ С НОВИЯ ЗАКОН ОТ 1906 Г.  

С обнародването на Закона за търговско-индустриал-
ните камари в Държавен вестник в началото на 1895 г. е 
поставено начало на тяхното присъствие в стопанския жи-
вот на страната. След проведените учредителни избори и 
определяне състава, на 11 юни 1895 г. на обяд, едновре-
менно в София, Пловдив, Варна и Русе е даден старт за 
първата редовна сесия на 4-те търговско-индустриални ка-
мари. В тържествена обстановка присъстващите официал-
ни лица поднасят емоционални поздравителни речи. За ка-
марите в страната това се извършва от окръжните управи-
тели като делегирани представители на правителството, а 
в София поздравителното обръщение е поднесено лично 
от м-р Ив. Евст. Гешов.  

С вълнение и вдъхновен от начинанието, той подчер-
тава своята увереност в бъдещия напредък и благосъстоя-
нието на нашия народ. В посланието му към присъстващите 
е очертана мисията на създаващите се стопански институ-
ти, които с патриотична солидарност и грижа за всички сло-
еве от населението ще водят благородна борба за иконо-
мическото ни възраждане. В такъв оптимистичен дух оста-
ват знаменателни думите на министър Гешов: ”И всички 
политици на България сбрани вкупом, няма да й принесат 
тая услуга, която ще й принесете вие, като се предадете 
всецяло на вашата благородна задача, като положите все-
възможни усилия, за да направите нейната производител-
ност по-разнообразна и по-възнаградителна за неуморимия 
труд на нейното прекрасно население”.128  

В целия цикъл - от идеята, последвалата законода-
телна инициатива до практическата реализация и открива-
нето на търговските камари, заслужено място като държав-
                                                  
128 Гешов, Ив. Евст. Думи и дела. С., 1899, с. 17.  
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ник трябва да се отдаде на Иван Евст. Гешов. В юбилейно 
честване за него през 1908 г. е подчертан големият му при-
нос за развитието на отделни стопански отрасли, за подоб-
ряването на народния поминък. Като изпълнява най-
добросъвестно и компетентно своите задачи, Гешов непос-
редствено се ангажира с изработването на редица важни 
закони, правилници, разпоредби в областта на селското 
стопанство, индустрията, занаятите, данъчната система. 
Тази широка дейност има свой дял за последвалия подем 
“на нашата търговия и промишленост, увеличаване на из-
носната търговия, съвземането на множество занаяти, от-
варянето на множество промишлени заведения, увелича-
ване производството в страната и усилване на народното 
благосъстояние”.129 

Дневният ред на учредителната сесия за всички ТИК 
предварително е определен в инструкциите на МТЗ. Той 
включва основно организационни въпроси: избиране на уп-
равителните органи; организиране на комисии и секции; оп-
ределяне на заплатите и съставяне на бюджета с размера 
на допустимите разходи до края на текущата 1895 г.; наз-
начаването на член-кореспонденти в различните градове 
на Княжеството.  

Другият кръг от въпроси, поставени за разглеждане 
през първата работна сесия, имат общ стопански характер. 
Новосъздадените институти трябва да обсъдят, да дадат 
мнение и консултират правителството на д-р К. Стоилов за: 
състоянието и наличността на суровите материали в стра-
ната с оглед на предвидения безмитен внос (по закона за 
насърчение на местната промишленост); законопроекта за 
златния еталон; законопроекта за занаятчийското учение и 

                                                  
129 Бобчев, И. Кой е Иван Евст. Гешов? (реч произнесена на тържес-
твено събрание в чест на Ив. Евст. Гешов на 27.І.1908 г.), С. 1908, с. 
11-13; Вж. Стателова, Е. Иван Евстратиев Гешов или трънливият 
път на съзиданието, С., 1994; Пантев, А., В. Танкова, Е. Статело-
ва, Р. Попов и др. Български държавници /1878-1918/, кн. 1, С. 
2000.  
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уредбата на еснафите; анализа на чуждите вина, внасяни в 
страната; проекта за лотариите; дейността на чуждестран-
ните застрахователни дружества у нас; обгербването и за-
веряването на контрактите, сключвани от чуждите търговци 
и пр.130 

Както може да се очаква по-голяма част от времето и 
енергията е отделена за уреждане вътрешната организация 
на камарите. По конкретните стопански въпроси са изказани 
най-общи препоръки или принципни одобрения за законоп-
роектите, предложени от МТЗ. По същество повечето теми 
остават неизчерпани, за което са оставени за допълнително 
проучване и повторно разглеждане на следващата работна 
сесия. Тя предстои да се свика през есента на 1895 г.  

Междувременно със свое Окръжно №1411 МТЗ уве-
домява всички министерства, че е поставено начало в 
дейността на търговско-индустриалните камари у нас.131 
Самият м-р Гешов получава благодарности за личния му 
принос при осъществяване на историческото дело. В телег-
рама пловдивчани признателно посочват: ”Под Вашето 
просветно ръководство отечеството ни се сдоби с тези ка-
мари, които ще способстват за повдигане на икономическо-
то положение, за което постоянно и с доказана вещина се 
грижите”.132  

Събитието е отбелязано и от Министър-председателя 
д-р К. Стоилов. В едно от изпратените поздравления той 
посочва, че камарите са истински израз на “нашите стрем-
ления да поставим народното благосъстояние на по-

                                                  
130 Дневници (стенографически) на Софийската търговско-
индустриална камара. Първа сесия 11-21 юни 1895 г., С., 1895; 
Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 23-30.  

131 ДА-Пловдив, ф. 147 к, оп. 1, а. е. 491, л. 4. Окръжното е подписано 
от м-р Гешов, главният с-р С. Караджов и началника на отделението 
при МТЗ В. Атанасов.  

132 НБКМ-БИА ф. 272, а. е. 1727, л. 1. Телеграма № 7907/12.VІ.1895 от 
Пловдивската камара, подписана от първият й председател Н. Аба-
джиев и подпредседател К. Пеев.  
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широки основи”.133 
В приповдигната атмосфера ТИК също си разменят 

поздравления. Своите искрени пожелания столичани и ру-
сенци отправят към Пловдивската камара за “пълен успех 
във всички дела и предначертания” по пътя на “напредъка и 
благосъстоянието на народа ни”.134 Веднага след края на 
учредителната сесия чрез кореспонденция камарите си 
разменят извлечения от водените протоколи. В тях е отра-
зен историческият акт на организационното им конституи-
ране, първите мнения и решения взети по актуални иконо-
мически въпроси.135 

През есента на 1895 г. се провежда втората работна 
сесия. На нея продължават разисквания за доуточняване 
на важни моменти от вътрешната уредба. Основната рабо-
та сега обаче се концентрира върху въпросите, предложени 
за обсъждане от МТЗ и постъпили искания, засягащи проб-
леми от местен характер.  

За да избегнат известна хаотичност, породена от нат-
рупването на многобройни теми, камарите правят селекция 
на по-важните от тях. В областа на насърчителната индуст-
риална политика е препоръчано: да се създадат улеснения 
и се окаже пълно съдействие за развитие на захарното 
производство, на ленените и конопени фабрики; по отно-
шение на занаятчийството са формулирани искания за 
уреждане на различни професионални курсове от МТЗ или 
окръжните съвети, организиране от държавата на годишни 
пазари за индустриални и занаятчийски произведения и 

                                                  
133 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 484, л. 6. Телеграма № 

4759/12.VІ.1895 от министър- председателя д-р К. Стоилов до ново-
учредената Пловдивска камара.  

134 Пак там, Поздравителна телеграма № 16383/14.VІ.1895 г. от Со-
фийската камара по случай учредяването на Пловдивската камара; 
Поздравителна телеграма № 9537/ 14.VІ.1895 от Русенската до 
Пловдивската камара.  

135 Пак там, а. е. 491, л. 1-6.  
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пр.136 За да дадат пример и в стремежа да демонстрират 
своята ангажираност, камарите изпълняват правителстве-
ните разпоредби за носене на местни дрехи и обуща от чи-
новниците, закупуват нужните канцеларски стоки от нашите 
производители.137 

Другият тематичен кръг обхваща областта на търго-
вията. Изказани са становища по отношение на: уреждане 
статута на търговските агенти; повишаване митото на някои 
вносни стоки; устройване на търговски съдилища за въз-
никналите спорове; сключване на търговски и митнически 
споразумения с Турция, Русия и други страни; централно 
упражняване на строг контрол върху търговията с отровни 
вещества и върху контрабандата с тютюн; въвеждане от 
правителството на протекционистична митническа тарифа; 
анкетиране на нашата експортна търговия по план, пред-
ложен от МТЗ; изработване на единна обща транспортна 
тарифа, в частност коригиране на тарифата до пристани-
щата Варна и Бургас с цел “повдигане търговското им зна-
чение”.138 

На своята втора работна сесия камарите разглеждат и 
въпроси в областта на селското стопанство, данъчната поли-
тика, съобщенията и транспорта, главно по повод на предсто-
ящите законодателни инициативи на правителството.  

Дейността на камарите през първата година от съз-
даването им може да се характеризира като основополага-
ща. Решени са най-важните вътрешноорганизационни за-
дачи. Наред с това са направени първите стъпки в полето 
на съвещателната дейност, която обаче на този етап не се 

                                                  
136 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 18. Стенографски протоколи от заседа-
нията през ІІ-ра р. с. 1895; Юбилеен сборник на търговско-
индустриалните камари. . ., с. 170-173.  

137 ДА-Пловдив, ф. 147к, оп. 1, а. е. 490, л. 1-2. Окръжни на МТЗ № 
1571/19.VІІ.1895 и № 1835/23.1895.  

138 Дневници (стенографически) на Софийската камара, р. с. І и ІІ, с. 
33 и сл. ; Кратък отчет на Пловдивската камара по случай 10-
годишнината й 1895-1905 г., Пд., 1905.  
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отличава с оригинални идеи. Дадените препоръки от ТИК 
са стандартни и пределно общи, проличало в обсъждания-
та проведени на двете работни сесии. Изказаните мнения и 
аргументи се движат по повърхността без да засягат проб-
лемите в дълбочина и тяхната цялост. За това, когато фор-
мулират крайните си решения, камарите залагат основно на 
инициативи, провеждани или които трябва да бъдат осъ-
ществени от държавата с нейните административни учреж-
дения. Държавата е търсена и назовавана почти навсякъде 
– за отпускане на кредити, за оказване на материална под-
крепа под различна форма, при организирането на профе-
сионални образователни курсове, финансиране на търговс-
ки изложения и конкурси, раздаване на премии, осъществя-
ване на контролни функции по изпълнението на 
законодателни актове и пр.  

В периода до 1899 г. камарите продължават активно 
да работят и така поставят основите на дейността си в раз-
личните направления – подпомагане и насърчаване на тър-
говията, занаятите и индустрията; извършване на стопанс-
ки проучвания; навлизане в полето на професионалното 
образование; изпълняват популяризаторска и издателска 
мисия; непрекъснато разширяват международните си кон-
такти и сътрудничество и др. Всяка от тези линии е подроб-
но разгледана по-нататък в изложението.  

След дадения успешен старт през 1895 г. новите сто-
пански институции заживяват със свой собствен ритъм. 
Усилията на ТИК са насочени към утвърждаването им в 
обществения живот на страната, към бързо професионално 
израстване. По този път има много трудности, които съпро-
вождат всяко начало.  

Скоро след създаването си камарите са изправени 
пред сериозно изпитание. През 1899 г. в Народното събра-
ние е внесено предложение от новозагорския представител 
Йовчо Тенев, подкрепен от И. Георгов и Н. Владикин за 
тяхното закриване. В мотивите на вносителя се изтъква, че 
краткото съществуване на камарите не е оправдало очак-
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ванията веднага да принесат практическа полза за нашето 
стопанство, напротив - като съподчинени структури те само 
дублират функциите на МТЗ и тежат на данъкоплатеца го-
дишно с 200 хил. лв.139  

Това неочаквано предложение предизвиква смут сред 
ТИК, които бързо се организират за защита, търсейки преди 
всичко подкрепата на заинтересованите среди. По страни-
ците на печата се появяват оценки за незаслужената при-
съда, за комплотирането с мотиви за ненавременност, но-
сещо бацила на политиканството и партизанщината.140 Та-
кива са дълбоките съмнения на камарите. В духа на самок-
ритичност те посочват, че може и да са предлагали някои 
“незрели, младенчески мерки”, което има своите обяснения 
от гледна точка на обстоятелството, че нашата стопанска 
политика все още представлява една “неразвита област”. 
Но това според ТИК не може да служи като повод за закри-
ването им. Твърдото убеждение е, че тук по-скоро “са дейс-
твали навярно чисто политически или партийни интереси не 
без лична подкладка”.141 Тези публични предположения 
имат място в сценария на започналата криза. Но за нейно-
то развитие трябва да се търсят и други причини.  

Сред тях на първо място трябва да се посочи липсата 
на консолидирана обществена среда. Камарите работят на 
много места с твърде подвижни, все още маргинализирани 
слоеве на търговци, занаятчии и индустриалци. Както по-
сочва проф. Г. Т. Данаилов, още от самото начало нашите 
камари имат тежката задача “да възбудят”, да провокират 
“съзнанието на едни общи–стопански интереси” и в това 
отношение те “не са достигнали до крайния пункт на зада-

                                                  
139 Стенографски дневници на Х ОНС, І р. с., ХVLVІІ зас., 17.ХІІ.1899, 
с. 237.  

140 Незаслужена присъда. Икономически преглед, г. І, №1, 1899.  
141 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 

1895-1905 г., с. 19.  
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чата си”, като им предстои още много работа.142  
Израз на подобно състояние е все още липсата на 

потребност производители и търговци да се обръщат за 
помощ, съвет или услуги към камарите. Ако го правят това 
е спорадично и съвсем не представлява масовият случай. 
През разглеждания период сред заинтересованите частни 
лица, фирми и предприятия доминират предпочитания при 
по-сериозна и належаща нужда да се търси помощ директ-
но от най-високо равнище. Един от многобройните примери 
е обръщението на група индустриалци от Сливен към м-р 
Гешов. Поводът е търг, на който са допуснати за участие и 
чужди производители. Без да потърсят съдействие от ТИК, 
индустриалците лично молят м-р Гешов като “защитник на 
местната индустрия да ходатайства за отменянето на тези 
убийствени мерки за нашата индустрия”.143 

Друга причина за възникналата криза трябва да се 
търси в отношението на централната власт към ТИК. Макар 
в законодателен аспект нещата да са регламентирани, ня-
ма изработена предварителна концепция относно органи-
зационните перспективи, разгръщането и развитието на ин-
ституционалните връзки и сътрудничество. Това обстоя-
телство по-скоро произтича от факта, че Министерство на 
търговията и земеделието е конституирано съвсем наскоро, 
през 1893 г. В неговите компетенции влизат дейностите от 
националната икономика, свързани със селското стопанст-
во, занаятите, индустрията, търговията, горите, водите и 
мините. Министерството изпълнява и допълнителни задачи 
по уреждане на някои служби в сферата на производството, 
статистиката, печатането на държавни издания и книжа.  

В горния смисъл, под товара на широкоспектърната 
дейност, МТЗ, а също и изпълнителната власт, заета с 
важни вътрешни и външни дела, постепенно започват да се 

                                                  
142 Данаилов, Г. Т. Търговско-индустриалната камара като учрежде-
ние и значението, което може да има тя за страната ни. Търговски 
вести, г. ІІ, 25.І.1900, бр. 6.  

143 НБКМ-БИА, ф. 272, а. е. 1634, л. 1. Телеграма № 8740/18.ІV.1897 
до М-р Гешов от група сливенски индустриалци. 
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дистанцират от собственото си дело. Министерството на 
търговията и земеделието продължава да изпраща адми-
нистративни разпореждания, спазва установените правила, 
но не оказва пълна протекция на камарите, поради което в 
един момент те са оставени “пипнешком” да търсят сами 
своя път на развитие.144 

От друга страна, тази ситуация създава благоприятна 
среда за подхранването на един твърде ранен стремеж за 
еманципация на ТИК от централната власт. Така са създа-
дени допълнителни предпоставки за търкания и отчужде-
ние с управляващите, които имат очаквания за ползотворно 
и безпроблемно сътрудничество при провеждане на своята 
текуща политика.  

В този план подчертани са изявите на Софийската 
камара. В хода на работните сесии нейните членове изра-
зяват неудовлетвореност от изпълнението на съвещател-
ните функции, което ги кара да се чувстват “едни наблюда-
тели” без силата да санкционират собствените си решения. 
Нещо повече, през 1897 г. ръководството на ТИК настоява 
правителството да зачита нейните решения и ако някои от 
тях по една или друга причина останат неизпълнени, то тя 
да бъде своевременно уведомена с придружителни мотиви. 
Ултимативно е допълнено, че ако това искане не бъде удо-
волетворено “ще се вземе решение за закриването на ка-
марата”.145 

Тази твърда позиция очевидно е тормозела прави-
телството при продължителното й отстояване от столичани. 
В проведените обсъждания, посветени на отношенията с 
централната власт, Софийската ТИК се изправя пред ди-
лемата – ще се задоволят ли камарите да изпълняват ро-
лята “на подчинена канцелария на Министерството или, 
напротив, ще бъдат учреждение, което в паралел с него ще 
                                                  
144 Търговските камари и Министерството на търговията и земеделие-
то. Икономически преглед, №3, 4.ІІІ.1900.  

145 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара. . ., 
с. 19.  
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развива собствена дейност”. Веднага е изтъкнат основният 
аргумент - такъв е “духът на децентрализацията”, който вее 
от Европа, “закачайки всички кътове на държавния живот и 
всички учреждения, а също и камарите... като им се дават 
права за уреждане задружно на предприятия със средства 
от бюджета и субсидии от централната власт... ”146 

За появата на известно напрежение, белязано от опи-
ти за дистанциране от изпълнителната власт, собствена 
вина носят камарите и в един друг аспект. Като поставят 
редица максималистични и необосновани искания те про-
вокират скептицизъм не само в правителствените екипи, но 
и сред обществеността. В този контекст могат да се отбе-
лежат някои формулировки: “да не се сключват никакви 
търговски конвенции от държавата преди да се вземе съг-
ласието на камарите”; “да не се отпуска никаква държавна 
субсидия за пристанищата във Варна и Бургас”; “да се по-
викат чужди специалисти за уреждане на държавния бю-
джет, данъци, земеделие, скотовъдство…”; “да се закрият 
Пловдивската и Варненската камари” като излишни и пр.147 
Последното предложение пък е ясен индикатор за начало 
на проявите на местен сепаратизъм, което допълнително 
се използва от противниците на новите стопански институ-
ции.  

Положението на камарите става особено нестабилно, 
когато в края на ХІХ в. радославистите поемат управление-
то на страната и обявяват нуждата от всеобща пестеливост 
и икономии в условията на финансовата криза. Именно с 
тази насока се свързват и съображенията на Й. Тенев, из-
ложени в парламента, когато той поставя искането да се 
закрият камарите. Последва решение на Министерският 

                                                  
146 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 19, л. 35, 88 и сл.  
147 Извлечение от протоколите на Русенската търговско-индустриална 
камара, държани в ІІІ-та р. с. 1-13.V.1896, Рс., 1896, с. 6-20; Русенс-
ка търговско-индустриална камара. Сесия VІІ на Общото събрание 
през м. юни 1898 г. Извлечение от протоколите, държани в заседа-
нията на Общото събрание 8-23.VІ.1898, Рс., 1898, с. 2-23.  
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съвет за сериозно съкращаване на техния бюджет. Той е 
свит в границите на 10 хил. лв., събирани с 1% върху па-
тента на търговците, с което на държавата са спестени 40-
50 хил. лв.148 

Използването на аргументи от финансово естество за 
закриване на камарите, придружени с обвинения за “пра-
хосническите им разходи”, са изцяло несъстоятелни и те 
решително се отхвърлят. През първите години ТИК имат 
последователен стремеж да се вместват в рамките на пла-
нираните бюджетни средства, нещо повече - реализирани 
са значителни икономии. Факт е например, че проектирана-
та разходната сума за 1896 г. възлиза на 30 860 лв., от коя-
то камарите усвояват само 19 607 лв.149 В отговор на зло-
желателите са приведени и други данни. Председателят на 
Софийската камара посочва, че за краткия период от 
дейността си 4-те института са изразходвали общо сумата 
от 212 400 лв., което означава средногодишен разход от 
52 хил. лв.150  

Във връзка с горните обстоятелства, последвалото 
правителствено решение за съкращаване на бюджетните 
средства на камарите практически означава те да бъдат 
оставени на един граничен минимум. Затова настоятелно 
се иска такава мярка да не се прилага, за да може да про-
тича онази дейност, която прави “търговските камари да 
бъдат непосредствено материално полезни за търговците и 
индустриалците в своя район”.151 

В отговор на опасната атака срещу камарите, техни 
представители от София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, 
Шумен и други селища в страната се събират в началото на 

                                                  
148 Търговско-индустриалните камари и министъра г-н Начович. Ико-
номически преглед, г. ІІ, № 13, 4.ІІІ.1900.  

149 Бюлетин на търговско-индустриалните камари, бр. 22, 10.VІІ.1897,  
150 Пак там, 5 окт. 1897, бр. 4; Попов, А. Дейността на камарите и 
техните бюджети. Архив за стопанска и социална политика, г. ХІІІ, 
кн. 5, 1938, с. 399-403.  

151 Пак там.  
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декември 1899 г. в столицата. При срещата са изтъкнати 
предимствата и ползите, които този институт е принесъл в 
европейските страни в продължение на три столетия, под-
чертана е ролята им за модерното икономическо развитие 
на народите.  

Специално за България значението на камарите е 
формулирано в няколко пункта: те се утвърждават като 
“материален и морално-нравствен фактор” за издигане на 
стопанските съсловия у нас; приносът им за развитието на 
частната инициатива и самопомощта сред производители и 
търговци непрекъснато ще нараства; доказана е ролята на 
камарите в информационно-проучвателната и статистичес-
ка дейност на страната, както и за устройването на арбит-
ражните съдилища.152 

Проблемът за съдбата на камарите се поставя на об-
съждане и в организираните три поредни другарски срещи 
на Българското икономическо дружество през ноември 1899 
г. В разискванията взимат участие А. Ляпчев, Б. Боев, 
проф. Г. Колушки, проф. Г. Данаилов, секретарят на сто-
личната камара Д. Христов, Т. Влайков, учителят Ил. 
Джамджиев, д-р Ст. Бончев-геолог, Хр. Устабашиев-
чиновник в БНБ, кап. Атанасов и др.153  

Присъстващите се запознават с предложението на Й. 
Тенев. В протеклата дискусия е поставен акцент върху ис-
торически данни за живота и дейността на някои европейс-
ките институти, за тяхното значение по пътя на постигнатия 
икономически и културен напредък. Изтъкнато е, че ако ТИК 
са полезни за страни като Англия и Франция, то още по-
необходими са у нас поради изоставането ни “във всяко 
едно отношение”, още повече, че нашите камари доказват 
стремежа си да проучват важни стопански въпроси.154 

При обсъжданията А. Ляпчев и Б. Боев отчитат проя-
                                                  
152 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 35-36.  
153 Другарски срещи на Българското икономическо дружество, СпБИД, 
г. ІІІ, кн. 11-12, ноември-декември 1899.  

154 Пак там, с. 545.  
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вата на недостатъци в досегашната дейност на камарите. 
Тя е разширявана и “разхвърляна едва ли не във всички 
въпроси от социално-икономическата област“ за сметка на 
някои случаи, в които “отсъства надлежна оценка”, като 
последното е прието като допустимо “в реда на нещата”.155 
Що се отнася до конкретните мотиви на Тенев, те са опре-
делени кото “съвършено несъстоятелни”. Преобладаващо-
то мнение е, че те са произлезли от “частни и лични” съоб-
ражения, с голямо съмнение “в причастността на самото 
правителство”. От него обаче се очаква трезво да прецени 
необходимостта от съществуването на камарите и вместо 
искането да ги закрие трябва да направи един “опит за по-
добрението им”.156 

И при трите срещи в хода на разискванията е форму-
лирана позицията на всички присъстващи. Тя е ясна и кате-
горична - търговските камари трябва да се запазят и да 
продължат съществуването си. Те са крайно необходими, 
защото дори само “едното докарване до съзнание, възбуж-
дането и формирането на отделни интереси в респективни-
те производителни класи и тяхното сплотяване и организи-
ране – са повече от достатъчни, за  

да оправдаят нуждата и ползата от камарите, а в това 
отношение те и до сега вече са успели немалко”.157 Така 
Българското икономическо дружество чрез председателя си 
поема ангажимент да направи постъпки и да ходатайства 
пред официалните власти да се запазят от закриване ТИК в 
страната.  

Самите камари неотстъпно продължават борбата за 
своето съществуване. По места протичат обсъждания по 
повод неблагоприятното развитие на нещата, търсят се до-
пълнителни аргументи в полза на вече установения им ста-
тут. С пълната убеденост, че камарите имат свое място и 

                                                  
155 Пак там.  
156 Пак там, 546.  
157 Пак там.  
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са полезни за страната, са предприети допълнителни мерки 
за застъпничество пред ресорното Министерство на търго-
вията и земеделието, както и пред Народното събрание. Но 
неотстъпчивостта и твърдостта на правителството на ра-
дославистите довежда практически до силното ограничава-
не и частично прекратяване дейността на ТИК. Благодаре-
ние на продължилият протестен натиск конфликтът е прео-
долян и положението е нормализирано окончателно през 
1902 г., когато камарите възстановяват изцяло своята 
ежедневна работа.  

По време на кризата, преживяна от ТИК в 1899 г. и 
особено през първите години на ХХ в., се очертава необхо-
димостта от тяхното реформиране. Изминатият кратък път 
и натрупан първоначален опит налагат допълване на зако-
нодателната материя. През 1900 г. е назначена комисия от 
представители на 4-те камари в състав: Н. Буров, Г. Ив. 
Михайлов, Ив. Мънзов, Л. Паяков, Н. Константинов и Ст. 
Минчев, които да участват в изработването на нов законоп-
роект.158 Ангажименти им са свързани с проучвателна и 
сондажна работа като на този етап не се достига до няка-
къв резултат.  

През март 1903 г., отново по своя инициатива, МТЗ 
внася в ХІІ ОНС вариант на Закон за ТИК, но обсъждането 
му е отложено.159 По-късно, през есента на с. г. Народно-
либералната партия, която за втори път поема управление-
то на страната започва активната си дейност. Сега нейните 
най-общи цели са да осъществи стопанска програма, която 
да даде нова динамика в развитието на българското сто-
панство както и да се търси неговата модернизация в съот-
ветствие с европейските тенденции. Затова и декларирани-
те насоки засягат концентрацията и техническото усъвър-
шенстване на индустриалното и занаятчийско производст-
во, повишаване нивото на професионалния опит и подго-

                                                  
158 Икономически преглед, г. І, № 8, 15.І.1900.  
159 Стенографски дневници на ХІІ ОНС, І р. с., 10.ІІІ.1903.  
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товка, развитие на селското стопанство, общо ускоряване 
на икономическите темпове.160 За да реализират намере-
нията си стамболовистите продължават по пътя на дораз-
виване системата на държавния протекционизъм. В серия-
та от законодателни инициативи, в началото на 1906 г. по 
време на ІІІ-та редовна сесия на ХІІІ ОНС, е внесен новия 
законопроект за ТИК, който е придвижен за разглеждане 
през есента на с. г.161 

Всяка от регионалните камари в своите общи събра-
ния обсъжда правителствения законопроект. Той е подло-
жен на остра критика, както в принципната му част, така и 
по отношение на детайлите в редица текстове. Единодушна 
е позицията, че вместо да се гарантира пълна свобода в 
решенията, инициативите и действията на камарите в рам-
ките на тяхната автономия, напротив - предвижда се нейно-
то ограничаване. Обобщената оценка е, че това нанася 
удар срещу авторитета на този институт и се премахват га-
ранциите за неговата практическа полезност.162 

При разискванията на законопроекта в проведените 
заседания по места са изтъкнати по-съществените “стесни-
телни положения”, отнасящи се до няколко пункта. Първият 
от тях касае независимостта на управителното тяло на ТИК, 
което в най-голяма степен олицетворява вътрешната им 
автономия. Досегашната практика позволява разпореждане 
с ръководните членове, както и право на предложения, из-
хождащи от камарите за тяхното назначаване и уволнява-
не. Това стои в основата на свободното, творческо и отго-
ворно упражняване на задълженията. Сега, в предложения 

                                                  
160Вж. Попов, Ж. Народно-либералната /стамболовистка/ партия в 
България 1903-1920, С. 1986, с. 61 и сл. Стопанска и финансова по-
литика; Кьосев, Хр. Стопанската политика на второто стамболовис-
тко правителство /1903-1908г. /. В: Годишник на Софийския универ-
ситет, С. 1967, LIX.  

161 Пак там; Стенографски дневници на ХІІІ ОНС, ІV р. с., ХХІІ зас., 
16.ХІ.1906.  

162 СГОДА, ф. 29. к, оп. 1, а. е. 28, л. 74.  
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проект се предвижда поставянето на кадровия въпрос изк-
лючително под пряката зависимост от решенията на прави-
телството. Общите коментари от заинтересованите среди 
са, че се създават условия за превръщането на ръководни-
те фигури в обикновени бюрократи, които, за да запазят 
службите си, биха бездействали и избягвали конфронтаци-
ята с Министерския съвет, дори ако това налагат съсловни 
или общите стопански интереси на страната.  

Членовете на Софийската камара стигат и до по-
крайни оценки за “флагрантното нарушение” на тяхната ав-
тономност. Те посочват порочността на факта, че в новия 
законопроект секретарят, възприеман като “душата на ка-
марата”, е поставен под пряката власт на Министъра на 
търговията и земеделието, който има правомощията да го 
уволни когато пожелае. А при тези обстоятелства като 
държавен чиновник той е с “вързани ръце, убита енергия, 
задушена инициатива, парализирана дейност”.163 Недовол-
ството е обяснимо, тъй като е направена крачка назад в 
сравнение със стария закон (чл. 30), който е по-либерален 
и предоставя суверенно право за участие на камарите при 
назначаването и уволняването на секретарите. Като до-
пълнително принизяване статута на ТИК се приема и ко-
рекцията на установения досега ред, когато назначаването 
на секретаря става с княжески указ, възприемано като атес-
тация за неговото високо обществено положение.  

Като друго посегателство на автономията на ТИК се 
тълкува и допълнението (чл. 6), предвиждащо назначава-
нето от МТЗ на двама свои действителни членове извън за-
конния избор. Тук опасенията са, че с правото на глас в се-
сиите на камарите, тези официални представители ще мо-
гат да упражняват морално влияние и давление при разис-
кванията и най-вече при вземането на решения, които да са 
в полза на правителството. Такива представители на МТЗ 
през изминалите години е имало в заседанията на ТИК, но 

                                                  
163 Пак там.  
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тяхното присъствие се е ограничавало само с наблюдател-
ни и консултативни функции.  

Трябва да се отбележи още едно любопитно обстоя-
телство. То произтича от предписаните изисквания за висок 
избирателен ценз и най-вече този за право на участие в 
общите избори за камари. Това прави законопроектът, по-
късно Закон за ТИК, може би единственото изключение от 
утвърдения с Търновската конституция принцип за всеобщо 
и неограничено избирателно право. От конституционна 
гледна точка трудно могат да се намерят теоретични и 
юридически основания и оправдания. Обяснението на този 
факт може да се търси в стремежа на законодателя да 
придаде на тези официални учреждения безспорен автори-
тет чрез гарантирана по-висока компетентност, умения и 
опитност на техния личен състав.  

Особено остри са упреците от страна на заинтересо-
ваните камари относно тяхното финансиране. Предвижда-
ните изменения (чл. 39) оставят изцяло в ръцете на прави-
телството правата за намаляване или увеличаване на тех-
ните бюджети. Обяснима е чувствителността към тази за-
конодателна материя. Все още остава пресен споменът за 
първата сериозна криза в живота на камарите през 1899 г., 
провокирана именно с манипулации в Народното събрание 
за тяхната финансова издръжка, довело и до частичното им 
закриване. Затова се търсят всякакви аргументи, за да се 
обсъди въпросът многоаспектно и рационално.  

По този повод Рачо Косев - началник на Дирекцията за 
търговия, индустрия, занаяти и мини при МТЗ, в името на 
справедливото решение признава, че досегашната практика 
на “дискреционна власт на МС” по финансирането на кама-
рите “представлява сериозна опасност за съществуването 
им” и е “спънка за тяхното правилно и своевременно функ-
циониране”.164 Той смята обаче, че този недостатък ще се 
отстрани (чл. 35) като се определи минимума и максимума 

                                                  
164 Косев, Р. цит. съч., с. 679.  
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на връхнините от 2% до 5%, между които камарите ще се 
движат при определяне на своите бюджети. Като анализира 
и други положения в новия законопроект обобщава, че дър-
жавата запазва контрола си, защото камарите “продължават 
да проявяват младенчески възгледи по твърде сериозни 
въпроси”, но най-вече тази протекция ще продължава докато 
те остават да бъдат “рожба на закона”.165 

Но има и друга немаловажна страна при тълкуването 
на новия законопроект и това са политическите аргументи. 
Съобразени с обществено-икономическата конюнктура в 
България в началото на ХХ в., те се отнасят до стремежа 
на втория стамболовистки режим да внесе по-голямо еди-
нодействие между държавната политика и специализира-
ната дейност на някои стопански организации и учреждения 
в цялата страна.166  

Непосредствено преди гласуването в НС на Закона за 
ТИК, в края на ноември 1906 г., протестните действия се 
активизират. Намеренията са под въздействието на заси-
ления натиск да се отменят залегналите в него ограничи-
телни текстове. За целта, след закриване на есенните си 
сесии, камарите от Пловдив, Русе и Варна изпращат свои 
представители в столицата. Проведено е общо заседание, 
на което провинциалните пратеници постигат единодушие 
за изменение на чл. 13, предвиждащ уреждането на техно-
логичен музей към Софийската камара със средствата на 
всички камари и по чл. 15, според който 1/3 от членовете на 
камарите трябва да бъдат занаятчии.167 След постигнатото 
съгласие се урежда среща в МТЗ. На нея министърът обе-
щава, че предявените искания по чл. 13 и чл. 15 ще бъдат 
удовлетворени. Поради свои съображения Софийската ка-
мара се дистанцира от общата акция, но продължава са-
мостоятелните си действия.  
                                                  
165 Пак там, с. 675.  
166 Попов, Ж. Цит. съч, с. 68.  
167 По законопроекта за камарите. Търговско-промишлен вестник, бр. 

10-11 от дек. 1907.  
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На 27.ХІ.1906 г. ХІІІ ОНС гласува и приема допълне-
ния и преработен Закон за ТИК. Повечето от подлаганите 
дотогава на критика текстове остават. Веднага, още на 2-ри 
декември, всички камари изпращат в София наново своите 
делегати, които лично се срещат с м-р Генадиев и настоя-
телно искат от него съдействие за отмяна на чл. 13, чл. 30, 
последната алинея на чл. 39, както и на всички други пос-
тановления, които накърняват тяхната автономия.168 

Министърът внася известно успокоение в делегация-
та, излъчена от камарите. Той поема ангажимент да измени 
закона при първия удобен случай, декларира че няма да 
иска средства за откриването на технологическия музей 
към Софийската камара и няма да се намесва при уволне-
нието на секретарите, а при откриването на Бургаската ка-
мара изменението на бюджета ще стане само с предвари-
телното съгласие на останалите ТИК, които запазват също 
и самостоятелността си по отношение на професионалното 
образование.169 

В окончателната редакция Законът за ТИК от 1906 г. 
съдържа 6 глави и разпореждания в общо 42 члена.170 В гл. 
І (чл. 1-3) сега се препотвърждава съществуването на досе-
гашните камари и се постановява създаването на петата 
поред – Бургаската камара.  

За откриването на новата черноморска ТИК е даден 
мандат на Иванчо Хаджипетров. Първата работна сесия е 
свикана на 6.ХІІ.1907 г. в салона на окръжната постоянна 
комисия, а водосвет за много успехи извършва сливенският 
митрополит Геврасий.171 Събитието е почетено с присъст-
вието на бургаското консулско тяло, представители на дър-
жавни и обществени учреждения, търговци, индустриалци и 
занаятчии.  

                                                  
168 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, ХVІ р. с., С., 1908, с. 85.  

169 Пак там; Търговско-промишлен вестник, бр. 10-11, 10.ХІІ.1907.  
170 ДВ, бр. 10, 23.ХІІ.1906.  
171 100 години Българска търговско-промишлена палата, с. 56.  
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В гл. ІІ “Назначение и атрибуции” (чл. 4–14) периме-
търът на дейността е разширен. Запазват се съвещателни-
те функции към МТЗ, но се конкретизират основните нап-
равления, в които те ще се осъществяват. Камарите се за-
дължават да съставят списъци за синдици по делата за не-
състоятелност (чл. 682 от Търговския закон). Сред основни-
те функции остава набирането на разнородна стопанска 
статистическа информация от информационни бюра.  

Всички камари освен Софийската трябва да издържат 
търговско-промишлен музей за рекламиране на местните 
произведения и осъществяване на посредничество между 
производители и потребители. Към всяка ТИК се предвиж-
да учредяване на помирителен съд за воденето на търговс-
ки дела, а в помощ на занаятчиите ще се поддържат пъту-
ващи майстори.  

Текстовете в гл. ІІІ (чл. 15-25) и гл. ІV (чл. 26-35) рег-
ламентират правилата за определяне състава на камарите 
и начина за осъществяване на тяхното управление. В ос-
новни линии се запазва старото положение. Ръководството 
пак се поверява на Бюро, председател, двама подпредсе-
датели и секретар чрез тяхната изборност и мандатност. 
Сега обаче са подчертани изискванията към управителното 
тяло с въвеждането на по-висок ценз за секретаря – бъл-
гарско поданство, висше образование, най-малко три го-
дишна държавна служба, да владее френски, английски 
или немски език.  

Финансирането на камарите е предвидено в гл. V (чл. 
36-40). Приходите им се формират от няколко пера – връх-
нина до 8% от данък занятие и патентни даждия за правото 
на продаване спиртни питиета и тютюн, подарени и заве-
щани суми и имоти, реализирани печалби от уредените към 
камарите музеи и такси за услуги от информационните им 
бюра, както и от случайни постъпления. Утвърждаването на 
бюджетните средства, с право на намаляване или увелича-
ване, се извършва от министъра на МТЗ.  

Особените разпореждания в гл. VІ предвиждат изра-
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ботването на правилник за прилагането на настоящия За-
кон за ТИК (чл. 41), а с последния чл. 42 се отменя дейст-
вието на стария закон от 1894 г., както и всички законопо-
ложения и наредби противоречащи на новия.  

В заключение може да се обобщи, че по същество но-
вият Закон за ТИК от 1906 г. не внася радикални промени в 
статута на камарите. Те остават официални стопански инс-
титуции, подпомагащи с дейността си държавната власт и 
доминирани от нея. Макар и с по-ограничена автономия те 
запазват представителните си функции по отношение на 
интересите на търговци, индустриалци и занаятчии. Ако 
трябва да се изтъкнат предимствата на новия закон, то те 
се отнасят до по-точното и конкретно определяне на права-
та и длъжностите на камарите. Това е едно важно условие 
да се избегнат и отстранят редица трудности в бъдещата 
им практическа дейност.  

Българският Закон за ТИК от 1906 г. може да се разг-
лежда и в контекста на съвременното институционално 
развитие в европейските страни. На първо място трябва да 
се посочи, че той има своите безспорни достойнства като 
санкция в утвърждаването на една стопанска институция с 
все по-нарастваща роля в икономическия живот на страна-
та. От гледна точка на тенденциите в организационното 
развитие и реализация на камарите, обаче, нашият закон 
остава в много отношения консервативен, независимо от 
мотивите и съображенията за него.  

В редица европейски държави търговско-индустриал-
ните камари разширяват непрекъснато своята автономия, 
което е пряко следствие от адаптирането им към нараст-
ващата динамика и нови изисквания на икономическото 
развитие. Нещо повече, в Австрия например, те имат пра-
вото да вземат участие и в законодателната власт като из-
лъчват 31 свои депутати в парламента, а това дава въз-
можност да се поддържа и иска непосредствен ангажимент 
от правителството и респективния министър при подготов-
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ката и внасянето на законопроектите.172 В случая, достъпът 
до парламента на представители на камарите трябва да се 
разглежда като един исторически първообраз на съвремен-
ния лобизъм.173 Посредническото участие във властта се 
използва за постигане на поставените цели и изпълнение 
на стопанската програма на ТИК.  

Жизнеността и силата на камарите в Англия, Италия, 
Белгия, Холандия и др. страни се дължи също на тяхната 
независимост, предоставяща им широта на публичната 
практика.  

В България все пак реалностите са по-различни и но-
сят своите специфични белези на по-ниското икономическо 
равнище, на българската народопсихология, пропита все 
още със силна патриархалност и лишена от предимствата 
на една модерна икономическа култура.174 Затова е истори-
чески справедливо да се отбележи, че на границата на ХІХ 
и ХХ в. българските държавници осъзнават необходимостта 
от решителни стъпки, за да дадат тласък на нашето общес-
твено-икономическо и културно развитие. Именно поради 
тази причина двата закона за търговско-индустриалните 
камари от 1894 и 1906 г. в своята цялост трябва да бъдат 
оценени положително.  

Тук е мястото да се позовем и на някои политологи-
чески оценки, че модерната държава има историческата 
мисия да създаде рамката за утвърждаване и развитие на 
националната икономика чрез приемането на закони, 
сключването на договори и пр.175 Още по-значима е ролята 
на българската държава през разглеждания период, когато 
трябва да се преодоляват многобройни тежки последици от 
изостаналостта, да се извършва коренна промяна на съ-
ществуващата неудоволетворителна реалност. По своето 
                                                  
172 Пак там, с. 75-76.  
173 Цакова, И. Лобизъм и демокрация. С., 2005, с. 27 и сл.  
174 Вж. по-подробно Колев, Бл. Икономическа култура. С., 2002, с. 

141-189.  
175 Хелд, Д. Демокрацията и глобалният ред /от модерната държава 
към космополитното управление/. Критика и хуманизъм, С., 2004, с. 
102-104.  
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съдържание и същност това е истинското движение към 
модерността, което означава, че нашите проекти могат да 
изпреварват “със стъпка или две, или със сто действител-
ността”.176  

В този контекст трябва да се разглежда изграждането 
на системата от новите институции в България, сред които 
са и търговско-индустриалните камари. Това можем да оп-
ределим, ако използваме мнението на проф. А. Пантев, ка-
то благодатния исторически час на едно съзидание, но и на 
един суров политически процес. Той означава пътя на раз-
деляне с миналото, когато се извършва рационализация на 
властта, диференциация на структурите и институциите, а 
това са белези и безспорни доказателства, че българите 
успешно са прекрачили прага на модерните времена.177 

                                                  
176 Бауман, З. Модерност или холокост. ЛИК, С., 2002, с. 322-325.  
177 Пантев, А. Модернизацията като общоисторически процес. 
В:Пловдив по пътя на модерния свят, С., 1998, с. 8-9.  
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ВТОРА ГЛАВА 
КАМАРИТЕ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО В КРАЯ НА ХІХ И 
НАЧАЛОТО НА ХХ в. 

1. ПРИНОСЪТ НА КАМАРИТЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА 

Търговската дейност има дълъг исторически път на 
развитие. От най-древни времена до съвременната епоха 
тя върви към обособяване в самостоятелна област, утвър-
ждавайки се като централно обединително звено на един-
ния стопански живот. Нейната роля става решаваща за ге-
незиса и утвърждаването на буржоазно-капиталистическата 
система и новите производствени отношения. 

През пазара, в национален и в международен мащаб, 
преминава неспирно огромен поток от стоки. По страниците 
на нашата преса се отбелязва: “пазарът добива значение 
на могъщ фактор, който подхранва силата на всяка стопан-
ска деятелност и дирижира всичките й проявления”.178 Ин-
тензивността поражда процеси на специализация, модер-
низация и промяна във формите и техниката на покупко-
продажбите, въвеждат се нови регламенти, непрекъснато 
се увеличава броя на заетите с търговска дейност и пр. На 
тази реалност в една или друга степен са подвластни всич-
ки държави и народи, независимо от достигнатото икономи-
ческо равнище. 

Българите осъществяват забележителна търговска 
активност още през епохата на Възраждането. По нашите 

                                                  
178 Източните пазари. Съвременна илюстрация, г. ІІ, 1912, бр. 16.  
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земи се оформя търговска мрежа, която обслужва вътреш-
ния пазар на Османската империя, обхващащ Дунавска 
България, Тракия и Македония. В по-големите градове се 
утвърждават традиционни пазари, силно развитие добива 
панаирната търговия. През първата половина на ХІХ в., в 
резултат на сключените търговски договори между евро-
пейските страни и Високата порта, българските земи попо-
дат в оборотите на международния стокообмен и така ста-
ват неделима част от системата на капиталистическата 
търговия, която придобива световен характер.179 

В резултат на своята инициатива много предприемчи-
ви българи успяват да натрупат капитали, опит и самочувс-
твие. Големи търговски фамилии като тези на братя Пуле-
ви, братя Евлоги и Христо Георгиеви, Хр. и Н.Тъпчилещови 
и др., установяват делови контакти далеч извън пределите 
на империята. В цялостния стопански живот търговското 
съсловие се утвърждава като най-представителната соци-
ална група със своя история, обществена роля и достиже-
ния, традиции и морал.180 Ярък показател за усилена 
дейност и големите възможности са възникналите българс-
ки търговски колонии в Букурещ, Браила, Гюргево, Будапе-
ща, Москва, Одеса, Калкута, Смирна и на различни други 
места.181 

След Освобождението през 1878 г., тласък за разви-
тието на вътрешната търговията при новите условия, както 

                                                  
179 Генчев, Н., Българско възраждане, С., 1988, с. 137.  
180 Луджев, Д., Град на две епохи, С., 2005, с. 173.  
181 Натан, Ж., Стопанска история на България, С., 1957, с. 178-180; 
Вж. по-подробно:Ю. Юрданов, История на българската търговия до 
Освобождението, С., 1938; В. Паскалева, Руско-българските тър-
говски връзки през 50-70-те години на ХІХ в. В: Българското въз-
раждане и Русия, С., 1981; същата, За търговските връзки между 
Франция и българските земи от началото на ХІХ век до Освобожде-
нието, Исторически преглед, 1960, кн. 5; Сн. Панова, Български 
търговски компании на австрийския пазар през ХVІІІ в., С., 1996; Ив. 
Стоянов, История на Българското възраждане, В. Търново, 1999 и 
др.  
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отбелязва К.Попов, дава ”самата Освободителна вой-
на...създала първичния импулс за една по-интензивна тър-
говия”, в следствие на “значително натрупаните капитали 
през войната от ловки български търговци и руското злато 
послужиха като парични средства на първите предприе-
мачи и новатори в по-интензивните държавни постройки и 
частни стопански отношения...”182 

През първите десетилетия търговията у нас претър-
пява съществени количествени и качествени промени. Въз-
действие оказват вътрешните фактори, свързани със струк-
турни стопански промени, урбанизацията, нуждите на дър-
жавата, промените в бита и пр. Влияние оказват също про-
цесите в областта на международната търговия. Израз на 
положителната тенденция е нарастването на вътрешния 
стокооборот, който от 0,9 млрд.лв. през 1887 достига 3 
млрд.лв. в 1911 г.,увеличение бележи също числото на са-
мостоятелните търговци от 29, 4 хил. души през 1888 г. на-
раснал на 33,7 хил.души към 1900 г.183 

Успоредно със статистическия ръст налице са и други 
важни преобразования във вътрешната търговия - отрасло-
во обособяване (търговия на дребно и на едро), нейната 
специализация, възприемането на съвременни методи, по-
вишаване квалификацията и професионализиране на тър-
говците и т.н. Всичко това се реализира в условията на 
един либерален режим, предоставящ пълна свобода на 
вътрешната търговия и на търговската правоспособност, 
което продължава до 1936 г.184 

Обликът на възходящо развиващата се вътрешна 
търговия обаче остава дълги години белязан от устойчиви-
те, вече отживели своето време форми на дребния стоко-

                                                  
182 Попов, К., Поглед върху икономическото развитие на България, 
СпБИД, г. ХІ, 1906, кн. 4-5 

183 Попов, К., Стопанска България през 1911 г., С., 1918, с. 362-363.  
184 Свраков, Г., Вътрешна търговска политика, С., 1942, с. 54; Вж. Т. 
Кънев, Регламентиране на търговията, С., 1931; Бабев, Б., Регла-
ментиране на вътрешната търговия, Стопанство, г. І, кн. 7 
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обмен, осъществяван от малките и средни еднолични фир-
ми. Многохилядна “армия” от неорганизирани посредници и 
амбулантни търговци, обладани от меркантилен дух, със 
стремеж за бързи печалби търгуват без ограничения с как-
вото пожелаят, пренебрегвайки всякакви правила.185 Всичко 
това е характерно за изостаналите в стопанско отношение 
страни. 

През разглеждания период, българската държава и 
нейните институции провеждат последователна дейност за 
регламентиране и обновление на вътрешната търговия във 
всичките ù важни аспекти. По този път определена важна 
роля изиграват камарите. Те поемат своята мисия не само 
от гледна точка на законовите им задължения, но и поради 
разбирането, че “буйността на нашия търговски живот из-
виква нужда от ред нови мероприятия, нововъведения, по-
добрения на съществуващите отношения...търговската кла-
са е тласкана към една колективна деятелност за създава-
нето на по-благоприятни и отменяването на спъващите 
стари условия” по пътя на нейния успех.186 

Две са основните линии, по които може да се разг-
лежда дейността на ТИК в областта на вътрешната търго-
вия. Първата, се отнася до техните съвещателни функции 
към изпълнителната власт, в частност към МТЗ, по въпроси 
от търговското законодателство и други нормативни актове, 
които пряко или косвено засягат търговията. Тук, трябва да 
се посочат също многобройните практически мероприятия 
изпълнявани от ТИК с регистрационен, контролен, инфор-
мационен, посреднически или друг помощен характер. 

Втората линия, по която може да се разграничи 
дейността на камарите, е представителната. Като изразител 
на интересите на търговците и техен защитник, ТИК фор-

                                                  
185 Тодоров, Н., П. Беров и др., Стопанска история на България 681-

1981, с. 245.  
186 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 

1895-1905 г., с. 7.  
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мулират стотици препоръки, правят настоятелни постъпки и 
ходатайства до министерства, стопански учреждения и ор-
ганизации. Целта е да бъдат покровителствани и насърча-
вани лоялните лица и техните фирми. В хода на работата 
се създава атмосфера, изискваща всички заинтересовани 
страни да възприемат правилата на пазарната игра. Това 
означава налагането на честна конкуренция, гарантиране 
качеството на местните и вносни стоки при ограничаване 
опитите за фалшификация, премахване на затрудненията 
за търговците от различен порядък - правен, администра-
тивен или чисто технически характер и пр. 

В реалния живот камарите имат стремеж да съчетаят 
по най-добрия начин изпълнението на разнообразните за-
дачи, да намерят пресечна точка между държавните и час-
тни интереси, като взаимно ги допълват. В много случаи, 
когато те успяват да намерят правилния подход постигат 
търсения положителен ефект. 

Един от постоянните ангажименти на камарите е 
свързан с борбата срещу проявите на нелоялната конку-
ренция в нейните общи параметри и конкретни ежедневни 
проявления. Това е проблем от международна величина, 
породен в условията на бурен прогрес на производството и 
търговията. В България напротив, широките размери на не-
лоялната конкуренция произтичат от ниското икономическо 
равнище и преходния характер на стопанските процеси.187 
Но каквито и да са причините, навсякъде злоупотребите се 
извършват системно под различна форма, те се множат и 
превръщат в истинско “зло”, в “болен орган на икономичес-
кия строй”.188 Затова много държави в Европа и света въ-

                                                  
187 Кермаков, Ив., Произход на нелоялната конкуренция. Известия на 
Бургаската търговско-индустриална камара, г. ХХІ, кн. 21; Ж. Ди-
мов, Нелоялната конкуренция, СпБИД, г. VІІІ, кн. 2; д-р Т. Близна-
ков, Нелоялната конкуренция и нейното ограничение, СпБИД, 1936, 
кн. 35 и др.  

188 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
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веждат специални мерки за ограничаване на незаконните и 
корупционни практики. 

За да участват ефективно в преодоляването на отри-
цателните явления, нашите камари се заемат да проучат 
опита на европейските страни. Това служи за ориентир при 
избора на подходящите решения. Стремежът е да бъдат 
гарантирани по-голям ред, сигурност и морал в търговията, 
да се удовлетворят и защитят интересите както на консу-
маторите-потребители, така и на честните търговци. 

В съвременната епоха Франция е една от първите 
страни, започнала активна борба срещу нелоялната конку-
ренция. Първоначално за правна основа са използвани 
постановления от гражданското право (code civil). Израбо-
тени са също редица специални закони: Закон за защита 
името и фирмата (1824 г.); Закон за незаконно придобити 
медали и отличия (1886 г.); Закон за разпродажбите 
(1906 г.) и др., представляващи по същество цяла система 
за упражняване на правила и честен кодекс в конкуренция-
та.189 Действащото във Франция законодателство става ос-
нова за прилагането на ограничителни мерки в Белгия, 
Италия и редица други държави. 

Англия също води борба срещу нелоялната конкурен-
ция върху основата на гражданското право. Значителна 
част от проявите са третирани и по Закон за търговските 
марки (The Merchandise Marks Act). Английската система е 
възприета от САЩ. Специално системно законодателство, 
в което изчерпателно се определя съдържанието на нело-
ялна конкуренция с точно посочване на нейните прояви, е 
създадено в Германия (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, 1896 г.).190 

                                                                                       
мара от ХХІІІ сесия, С., 1914. Доклад за участието на българските 
делегати на Шестия международен конгрес на тър-говските камари 
и търговско-промишлени сдружения в Париж през 1914г., с. 163-164.  

189 Свраков, Г. цит. съч., с. 71.  
190 Пак там, с. 72.  
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Поради голямата острота и всеобщност на проблема 
за нелоялната конкуренция, различни нейни аспекти стават 
обект на международно обсъждане през 1883г., при изра-
ботване на Парижката конвенция за защита на индустриал-
ната собственост, допълвана в Брюксел през 1900г. и във 
Вашингтон през 1911 г.191 

В нашата страна специален закон срещу нелоялната 
конкуренция до 1940 г. няма. Следвайки пътя на капиталис-
тическите пазарни отношения, в общи линии е възприет 
френския образец. Това означава последователно изработ-
ване на отделни закони и правилници за приложението им, 
чрез които трябва да се налагат основните правила при во-
денето на свободната търговия. Сред тях са: Закон за тър-
жищата, Закон за мерките и теглилките, Търговски закон, За-
кон за пътуващите търговски агенти, Закон за търговските и 
индустриални марки, Закон за публичните разпродажби, За-
кон за борсите и др. Частично третиране на търговските от-
ношения се съдържа и в други нормативни актове, отнасящи 
се до данъчно облагане, кредитиране и т.н. 

Обсъждана е възможността за създаване на специа-
лен закон срещу нелоялната конкуренция. Такова предло-
жение дава Софийската ТИК с преценка, че най-подходяща 
е немската система. Тя обхваща в единна правна материя: 
преследване на всички публикации с невярно съдържание; 
наказания за всеки производител, извършващ измами с ук-
риване истинското естество и произход на стоката; наказа-
телно преследване за онези, които с цел нелоялна конку-
ренция разпространяват фалшиви сведения и факти, за да 
компрометират други заведения и предприятия; наказания 
за служащи и чиновници, издаващи тайните на предприя-
тието, в което работят.192 През разглеждания период тази 
идея на столичани остава без последствия и не се реали-
                                                  
191 Пак там; Вж. Б. Борисов, Патентите в България – кратка история. 
В: Икономическата наука в полза на България, С., 2004, с. 10-11.  

192 Цанков, Ал. Търговско-индустриалните камари през 1910 г. 
СпБИД, г. ХІ, 1911, кн. 7, с. 522.  
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зира. 
Сериозен проблем, към който камарите имат отноше-

ние, представлява амбулантната търговия, широко разп-
ространена в България. Нейните корени са още от епохата 
на Възраждането. Ръчното разнасяне на дребни потреби-
телски стоки (чорапи, сапуни, долни дрехи, книги и пр.) про-
дължава да се извършва в селата и градовете из цялата 
страна. Оценката на ТИК е еднозначна, че това е остаряла, 
архаична форма на размяна, която спъва нормалното раз-
витие на вътрешния пазар и трябва задължително да бъде 
санкционира като една от проявите на нелоялната конку-
ренция.193 

За целта Софийската камара изработва законопроект 
за регулиране и силно ограничаване дейността на амбу-
лантните търговци. Той е предоставен на МТЗ, което дава 
обещания да вземе предвид направените предложения. По 
въпроса за ограничаване и регулиране на разносната тър-
говия работят и другите камари. Те подкрепят необходи-
мостта от подобряване на законодателството в тази об-
ласт, но се чуват гласове и за пълната забрана на амбу-
лантната търговия, особено в градовете.194 

В пъстрата картина на българския пазар се откроява 
фигурата на пътуващия търговски агент. Този институт е 
широко разпространен в европейската практика. Това са 
местни или чужди лица, които осъществяват периодически 
срещи и посещения на своите клиенти. В повечето случаи 
подобно общуване придава на търговията експедитивен и 
резултатен характер. 

У нас ролята на пътуващите агенти се чувства особе-

                                                  
193 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 

1895-1905, Индекс на решенията, с. 37; Протоколи на Русенската 
търговско-индустриална камара на ХІІІ р. с. 1905, с. 265; Протоколи 
на Пловдивската търговско-индустриална камара на ХІІІ р. с., с. 43.  

194 Пак там; Съкратени протоколи на Русенската търговско-
индустриална камара за редовните ù сесии през 1904-1908, ХІІІ р. 
с., с. 265.  
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но плодотворно, когато представляват дребните индустри-
ални предприятия. В тази област те са определяни като 
“истински пионери”, разпространители и рекламни лица за 
продукцията на местното производство. Съставените ко-
лекции от образци се разнасят в различни краища на стра-
ната. Населението нагледно се запознава с произвеждани-
те у нас стоки, засилва интереса към тях и с течение на 
времето трайно формира предпочитание към националното 
производство. 

От своя страна, чуждестранните търговски агенти, 
действащи на територията на България, също извършват 
реклама и сключват сделки в качеството си на представи-
тели на различни фирми и предприятия от Европа и света. 

Нашите камари поставят на вниманието си различни 
аспекти от статута на търговския агент и комисионер. Об-
съждани са техните права и задължения, необходимите до-
кументи, който трябва да притежават за упражняване на 
дейността, размера на паричните гаранции, наказателните 
мерки при нарушения и пр. 

Първа Пловдивската камара, още в един ранен етап, 
приема изработения от нейното Бюро “Проект за пътуващи-
те търговски агенти в България”. Подготвен е също правил-
ник за службата на агентите и посредниците, третирани по 
Търговския закон (чл.8 и чл.451-465).195 

От своя страна, Софийската камара конкретизира 
вижданията си по въпроса в 11 пункта. Въз основа на тях е 
изработен друг отделен законопроект, предложен на из-
пълнителната власт.196 

Инициатива поема и Русенската камара, която през 
1904 г. лансира свой вариант за законодателно решение, 

                                                  
195 Съкратени протоколи на Пловдивската търговско-индустриална 
камара, р. с. ІІІ, 1896, с. 6 и р. с. V, 1897, с. 15.  

196 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, ХІІ р. с., 1903, с. 75, 108, 139 и ХІІІ р. с., 1904, с. 220, 256, 289.  



104 

съдържащ 22 члена. Той е изпратен до другите камари за 
обсъждане. Като прави анализ на текста Варненската ка-
мара стига до заключението, че проектът е несъстоятелен 
и приемането му би означавало “да се направи прелом в 
юриспруденцията”.197 Иначе те са принципно са съгласни, 
че този вид дейност трябва да се регламентира и час по-
скоро да бъде уредена, тъй като броят на лицата и комиси-
онерските къщи от ден на ден се увеличава безконтролно в 
главните ни търговски центрове и вместо полза принасят 
вреда. 

Горните факти показват липсата на тясна координа-
ция между камарите, които при желание биха могли да 
обединят усилията си за изработването на съвместен общ 
проект. Въпреки това техните виждания и направени пред-
ложения имат полезен ефект. През март 1905 г. при второ-
то Стамболовистко правителство, ангажирано с активна 
стопанска политика, е приет Закон за пътуващите търговски 
агенти. Той урежда статута на лицата, действащи в терито-
рията на нашата страна с права да сключват търговски 
сделки и да взимат поръчки за изпълнение техните артику-
ли или употребяват същите за своите промишлени нужди. 
Със закона се дава възможност търговците да се предпазят 
от измами, а с това да се ограничат проявите на нелоялна-
та конкуренция. 

За да могат свободно да упражняват занятието си, 
към търговските агенти е предявено изискване да притежа-
ват специални легитимационни карти. В съдържанието им 
се включва: указания за вида на стоките; наименование на 
фирмата, за сметка на която действа агентът; срокът за 
ползване на картата. Такъв документ лицето получава след 
като удостовери самоличността си и представи пълномощ-
но с описаните права, предоставени от търговската къща 
или предприятие. В закона се предвижда картите на наши-

                                                  
197 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 3, л. 114-118. / Протокол № 

4/20.VІІІ.1904. / 
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те агенти да се издават от търговските камари. Стойността 
на едногодишната такса се движи от 50 - 100 - 150 лв., а за 
шестмесечен срок възлиза на 35 – 75 – 100 лв.198 За чуж-
денците такива специални карти издават митниците. 

В хода на ежедневната практика, приложението на 
закона твърде скоро дава някои дефекти. Това е достатъч-
но основание камарите да коментират проблемите. Възра-
женията на Варненската камара се отнасят до няколко пун-
кта от действащия закона. На първо място, като съществен 
пропуск се оценява обстоятелството, че никъде не се прави 
разлика между агентите на местните и чуждите промишле-
ни предприятия, както и на търговските къщи. Всички те са 
подведени под общ знаменател. Според варненци разгра-
ничаването е наложително не само поради народностните 
характеристики, но също във връзка със заплащането на 
годишните такси. Констатацията е, че при липсата на спе-
циално разпореждане представителите на местните предп-
риятия са неоправдано натоварени да плащат освен основ-
ната и една добавъчна такса в размер на 50, 75 и 100 лв. 
годишно. 

За по-справедливото и равномерно облагане Варнен-
ската камара предлага увеличаване числото на разредите 
от 3 на 5, което съответно ще промени таксите, движещи се 
от 200 лв. за най-високия І-ви разряд и до 25 лв. за пос-
ледния V-ти разряд.199 Такъв подход в голяма степен ще 
отговаря на различния размер на оборотите и капитала на 
предприятията. Подобна стъпка е удоволетворителна и би 
ограничила надигналото се негодувание сред заинтересо-
ваните лица. 

Основно възражение варненци имат по отношение на 
регламентите, засягащи чуждестранните търговски агенти. 

                                                  
198 Доклад до Негово величество Фердинад /цар на българите/ по 
случай 25 годишнината от въз-шествието му на българския престол 
1887-1912 г. от Министерският съвет, С., 1912, с. 488.  

199 Съкратени протоколи на Варненската търговско-индустриална ка-
мара, ІV р. с., 27. ХІ-3.ХІІ.1905, Вн., 1906, с. 55.  
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При идването си в България те получават необходимите 
легитимационни карти без заплащане на такси (чл.27). Спо-
ред Варненската камара нашият законодател вместо да 
фаворизира агентите на местното промишлено производс-
тво, с което фактически ще го поощри, напротив – предос-
тавя привилегии на чуждестранните търговски агенти, пос-
редници между българския производител и чуждестранния 
консуматор. Затова се настоява тази очевидна несъобраз-
ност да се премахне чрез въвеждане на еднакво третиране 
както за чуждите, така и за българските пътуващи агенти, 
които също трябва да получат безплатни карти. Това може 
да стане чрез допълването на чл.6 от закона. Камарата 
подчертава, че евентуалната корекция ще бъде в съответс-
твие с провежданата протекционистична политика и в инте-
рес на националното индустриално производство. 

В същия дух протича обсъждането на Закона за пъту-
ващите агенти на І-я (1909) и ІІ-я конгрес на ТИК (1912). На 
последния форум доклад изнася П.Карапетров. Той поста-
вя акцент върху съществуващите непълноти и несъобраз-
ности в правната материя. Като подчертава, че целта на 
законодателят е била да ограничи и наложи контрол върху 
нелоялните действия на чуждестранните търговски пътни-
ци, като на практика се оказва, че тежестта пада върху мес-
тните агенти-представители.200 Това обстоятелство, допъл-
ва той, спъва правилния развой на местната индустрия. По 
въпроса делегатите на конгреса приемат резолюция. В нея 
е формулирано искане “да се ревизира законът за пътува-
щите търговски агенти и се внесат в него тия поправки, кои-
то практиката е показала като необходими, като се вземе 
мнението и на търговските камари”.201 

Друг проблем, разискван от нашите ТИК, са фалши-
фикациите на различни стоки, особено храни и питиета. То-

                                                  
200 Протоколи на втория конгрес на търговско-индустриалните камари 
през 1912, с. 33-34.  

201 Пак там, с. 36.  
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ва опасно и вредно явление съществува във всички страни. 
По-напредналите предприемат систематични мерки за ог-
раничаване и преодоляване на подобен род прояви. 

В Англия поетапно се върви по пътя на борбата с 
фалшификациите като се разширява непрекъснато обхвата 
на тази дейност. Още през 1820 г. е издадена специална 
книга с описани многобройни начини за фалшификация на 
храни. Последва създаването на Централно санитарно уп-
равление, под чийто надзор работят местни структури. Със 
специален закон от 1872 г. цялата страна е разделена на 
санитарни окръзи, разполагащи с експерт-химици. След 
приемането на нов закон от 1875 г. на редица места в стра-
ната са създадени специализирани лаборатории, организи-
ран е института на инспекторите по общественото здраве и 
института на специалните аналитици. 

Във Франция, също в един ранен период, през 1802 г. 
се създава първото хигиеническо ведомство със седалище 
в Париж. Впоследствие подобни структури са създадени в 
Лион, Марсилия, Лил, Нант, Руан, Бордо и т.н. Специално 
законодателство по фалшификациите е прието през 1851 г. 
И тук, както и в Англия, с течение на времето в почти всеки 
голям град са организирани химически лаборатории с ос-
новно предназначение да правят анализ на хранителните 
продукти. 

Общоимперско ведомство за защита на народното 
здраве е създадено през 1875 г. в Германия. Законодателят 
е предвидил изключително строги мерки при установяване 
на умишлени фалшификации на водоизточници и храни-
телни продукти – затвор от 10 г. или доживотна присъда. 
Освен това, на полицията са предоставени права да влиза 
в заведенията и да взема продукти, които се изпращат за 
анализ. Особено ефикасни в борбата с нарушенията на ка-
чествения състав на стоките са над 60-те лаборатории, 
действащи в началото на ХХ в. в цяла Германия. 

Русия също е натрупала опит в борбата срещу раз-
личните фалшификации. Първоначално действат общи за-
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кони, според които се предвиждат наказания, създадени са 
и особени комитети за охрана на общественото здраве. По 
примера на другите европейските държави започва създа-
ване на градски лаборатории. С особена популярност се 
ползва лабораторията при Московския университет. С отго-
ворност по надзора на техническото и хигиеническо състо-
яние в промишлените предприятия са натоварени инспек-
тори - технолози и медици. За по-голяма ефективност са 
въведени специални санитарни книжки за дюкяните и гос-
тилниците, в които при проверка се отбелязват допуснати 
неизправности и срока, в който трябва да се преодолеят. 

Отделните усилия на държавите в борбата срещу 
фалшификациите стават обект на активно обсъждане. Цел-
та е да се въведат общи стандарти за международно регу-
лиране и координиране на действията. Израз на този стре-
меж е свикването на международен конгрес по хигиена във 
Виена през 1887 г. Най-важното решение, което се взема 
на този форум, е да се състави един комитет от специалис-
ти, които да изработят правилата за контрол над хранител-
ните продукти, а също и обща система за тяхното изс-
ледване и оценка. 

В България първите стъпки в борбата с фалшифика-
ции на продуктите са направени непосредствено след Ос-
вобождението. През 1879 г. са приети “Временни правила 
за санитарното управление на Българското княжество”. Те 
представляват отделни предписания по руски образец и се 
отнасят до задачите, влизащи в компетенциите на Върхов-
ният медицински съвет, окръжните и градски лекари, ле-
чебните заведения. 

През 1881 г. Медицинският съвет изработва нови са-
нитарни закони, известни под наименованието “Граждански 
медицински закони”.202 През 1897 г. е приет Закон за про-
дажбата на растителни масла. За приложението му е изра-
ботен и правилник. Година по-късно се въвежда контрол за 

                                                  
202 Санитарните закони са утвърдени с Указ № 742 / 5.ХІ.1882.  
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състава на всички масла, вина и ракии, които минават през 
българските митници.203 

Върховният медицински съвет и Българското хими-
ческо дружество са компетентните пряко ангажирани струк-
тури за изработване и приложение на специални законопо-
ложения за борба с недоброкачествените продукти. Това 
отговаря на задачите за запазване на народното здраве и 
противодействие на нелоялната конкуренция. В исканията 
си за финансиране до Министерският съвет, Българското 
химическо дружество получава подкрепа от Софийската 
търговска камара.204 

Сериозна стъпка в разширяване обхвата на меропри-
ятията е приетият през 1904 г. Закон за санитарния надзор 
над хранителните и питейни вещества. В комисията, която 
го подготвя, участва секретарят на столичната ТИК Иван 
Златаров.205 По-късно той разработва обширен реферат, в 
който обстойно аргументира нуждата от прилагането на 
контрол върху съестните продукти, посочва редица приме-
ри за системно нарушаване на Закона за санитарния над-
зор и предлага мерки за преодоляване на тези слабости.206 

Въпреки активната законодателна политика за защита 
и охраняване на обществените интереси все още редица 
въпроси остават нерешени. Показателна е слабата дейност 
на създадената у нас санитарна полиция, която има право 
да извършва проверки във всички фабрики, магазини, па-
зари, дюкяни и пр. Ревизиите обаче, според оценката на 
ТИК, се правят много рядко, а за провинцията те са по-
скоро изключение.207 Подобно положение е оценявано като 

                                                  
203 Съкратени протоколи на Варненската търговско-индустриална ка-
мара, ХІV р. с., Вн., 1906, с. 43-45.  

204 Тишков, П., Фалшификацията на употребяваните предмети у нас и 
мерките против нея, Народно стопанство, г. VІ, 1.VІ.1910, бр. 11.  

205 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, р. с. ХІІІ, 1904, с. 189-293.  

206 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, р. с. ХVІІ, 1908, с. 78.  

207 СГОДА, ф. 29 к, оп. 1, а. е. 29, л. 84.  
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опасно и порочно, тъй като няма нищо по-деморализиращо 
в една държава от издаването на закони и разпоредби, кои-
то не се зачитат и прилагат. Затова камарите периодично 
продължават да разискват причините и последствията от 
фалшификациите, както и начините и форми за борба с тях. 

Практиката в напредналите страни показва, че са 
нужни специализирани институти, които да определят ес-
теството и съдържанието на стоките за широка консумация 
и употреба. Такива са многобройните лаборатории и други 
подобни структури за анализ и контрол. 

В България извършваният химически надзор над хра-
нителните продукти години наред остава слаб и ограничен. 
В София работи една лаборатория за съдебно-медицински 
изследвания, наблюдавани са фармацефтичните артикули 
и спорадично са изследвани някои минерални води. На 
пръсти се броят лабораториите към някои от митниците. Но 
нарасналите държавни нужди, повишаване качеството на 
живота, както и стопанската динамика в началото на ХХ в., 
поставят с нова острота въпроса за създаване на голям 
брой лаборатории. За целта наши химици са изпратени да 
специализират в някои европейски страни, изпълнителната 
власт предвижда също финансиране за закупуване на тех-
ника и препарати. 

Варненската камара настоява за създаване на лабо-
ратории във всеки окръжен град, но най-упорито работи за 
откриване на такава към търговското училище, която да се 
издържа от нейния бюджет. Съображенията за това искане 
са свързани с твърде бавното извършване на анализите, 
тежкия административен ред, а също с обстоятелството, че 
проектираните лаборатории към митниците все още не са 
създадени навсякъде. Във формулираното решение се по-
сочва, че една такава лаборатория ще третира всички вна-
сяни през Варненското пристанище стоки, подлежащи на 
анализ, местните зърнени и други хранителни продукти, 
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природните богатства и пр.208 Друг момент, отличаващ по-
зицията на Варненската камара, са исканията за най-строго 
преследване и прилагане на крути наказателни мерки с 
прокурорска намеса и съд при констатирани нарушения за 
фалшификации.209 

По пътя в търсенето на по-сериозни гаранции не само 
за потребителите, но и за производители и търговци, нас-
тоятелно е повдигнат въпросът за маркиране на индустри-
алните стоки, които излизат на пазара. Значението на запа-
зената марка, както бе посочено, има важно значение във 
водещите страни от стария континент. 

Марката представлява характерен знак, който посоч-
ва производителя, състава, качеството и цената на продук-
та. Въвеждането и масовата употреба на запазената марка 
се оказва важно и ефикасно средство в борбата срещу все-
възможни имитации и фалшификации, които в определени 
случаи биха застрашили сериозно здравето на потребите-
лите. 

В нашата страна първият Закон за защита на търговс-
ките и индустриалните марки е от 1892 г. Той е допълнен 
през 1904 г. и действа през целия разглеждан период. Бю-
рото за индустриална собственост работи по установен 
ред. Въз основа на писмена молба се узаконява присвоя-
ването на марката, която става собственост на този, който 
пръв е направил заявлението за регистрация. Надзорът по 
изпълнение постановленията на Закона за търговските и 
индустриалните марки, съгласно чл.63 от Правилника за 
приложението му, се възлага на търговските камари. С 
предоставените им правомощия те трябва да санкционират 
всяко допуснато нарушение и да съставят актове. 

В практиката ТИК се изправят пред редица затрудне-
ния и недоразумения с конкретен характер, когато изпълня-

                                                  
208 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 4, л. 51-52.  
209 Протоколи на Варненската търговско-индустриална камара на 
ХVІІІ р. с., с. 71-85.  
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ват своите контролни функции. Стремежът е да бъдат 
предприети адекватни мерки, така че да се предпазят кон-
суматорите от манипулации и кражби. Същевременно ре-
шенията се избират внимателно, за да не се създава нап-
режение и сред търговците. Ходатайствата, в подкрепа на 
едната или другата страна, камарите отправят до МТЗ с ис-
кания за корекции и справедлива намеса. 

За разлика от други страни, у нас законодателят не 
предвижда едновременно решаване и обвързване на въп-
роса за търговските и индустриални марки с този за патен-
тите. Сред камарите се чуват мнения, че това състояние за 
нас е добре, “тъй като ние можем да произвеждаме всички 
чужди произведения и никой не може да ни съди”, а така ще 
се защити местното производство.210 Подобно на Софийс-
ката е виждането и на Русенската камара. Търсейки оправ-
дания в неразвитата ни индустрия, ТИК подчертава, че при 
липсата на конкретни юридически регламенти има условия 
за имитиране на чуждестранни стоки, а положителният 
ефект е “че парите ще останат в България”.211 Затова пре-
поръката е да се отложи приемането на закон за патентите 
като ненавременен. 

През 1905 г. второто стамболовистко правителство 
прокарва в НС Закон за публичните разпродажби. Този акт 
представлява още един принос в утвърждаването на пра-
вилна насока за борба срещу нелоялната конкуренция. 
През годините на приложението му обаче изпъкват и реди-
ца непълноти. Това остава поле за широка намеса на кама-
рите. Задачата им е да съдействат за преодоляване на 
слабостите и при необходимост да искат извършване на 
допълнения в действащия закон. Предпоставките произти-
чат от чл.3, с който се определя, че обявяването на пуб-
лична разпродажба става с разрешението на съответната 

                                                  
210 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 25, л. 74.  
211 Извлечение от протоколите на Русенската търговско-индустриална 
камара, държани в ІІІ р. с., с. 15-16.  
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камара при съблюдаване на предвидените формалности. С 
това законоположение, както сами оценяват ТИК, те доби-
ват още едно признание “като обществен институт от първа 
необходимост” компетентен да съблюдава и се произнася 
по нарушенията за “охрана на общите интереси на търговс-
кото съсловие”.212 

1.2. ПЪРВИТЕ БОРСИ В БЪЛГАРИЯ. ТЪРГОВСКИ 
АРБИТРАЖ ПРИ КАМАРИТЕ 

Усложняването и огромните мащаби на размяната в 
Ново време налагат необходимостта от институции, които 
да я обслужват бързо и ефективно. Така възникват съвре-
менните стокови борси, за чийто първообраз се приема та-
зи в гр.Брюж, Холандия. Сред най-старите борси на конти-
нента са френските в Лион, Тулуза, Руан, Париж, Бордо, 
Хамбургската в Германия и др.213 Появата на съвременните 
борси представлява безспорен успех за прогреса и благо-
състоянието на народите, тъй като те се утвърждават във 
важни места на една централизирана и регламентирана 
дейност на продавачи и купувачи.214 

Българските ТИК влизат в преписка с борсите и тър-
говските камари в много държави, “за да се изучат и ориен-
тират коя е най-подходяща за нашата страна”.215 Борсите 
се отличават по характера на своята организация. Съста-
вът и функциите на официалните (Parquet) се регламентира 
от държавата със закони, укази и правилници. Неофициал-
ните борси (La Coulisse) се конституират на основата на 

                                                  
212 Деятелността на Софийската търговско-индустриална камара през 

1895-1905, с. 8-9.  
213 Наименованието борса произхожда от старогръцкото наименова-
ние bursa /кожена кесия/.  

214 Бочев, Ст. Главните европейски борси /Виена, Берлин, Париж, 
Лондон/ и нашите ценни книжа, С., 1905, с. 16.  

215 Пловдивска търговска камара. Сесия на общото годишно събрание 
16-25 ноември 1906г., с. 8.  
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частно съглашение между заинтересувани търговци и бан-
кери. 

Берлинската борса работи под непосредствения над-
зор на търговската камара в града и е ръководена от 36-
членен комитет. В Белгия популярна е Анверската борса, 
която има полуофициален характер. Нейното управление е 
поверено на комитет, излъчен от средата на местната тър-
говска камара, градските съветници и търговците. Пример 
за изцяло частна организация представлява Лондонската 
борса (Royal Exchange, основана от Томас Греам). В нея 
може да участва всеки търговец, липсват държавни коми-
сари и дейността не подлежи на официален контрол, а 
сключването на сделките става според приетия правилник 
и установените обичаи. 

Нашите камари се запознават и с борсите в съседна 
Румъния, които представляват интерес с оглед на нашите 
условия. Те се намират под непосредствения надзор на 
Министерството на търговията, а издръжката им е осигуре-
на от търговско-индустриалните камари. Управлението по-
емат борсовите комитети излъчени от съответната корпо-
рация, но с решаващо значение при възникнали спорове 
остава мнението на камарите. 

Създаването на първите стокови борси в България е 
свързано непосредствено с развоя на търговията със зър-
нени храни и добитък, регламентирана със Закон за тър-
жищата. Но поради големи и продължителни неуредици 
камарите отправят препоръки до МТЗ за неговото прера-
ботване и допълване. Исканията са да се постави тази 
дейност на модерни начала и така да се подготви почвата 
за създаването на борси от европейски тип у нас. 

Според констатацията на ТИК, търговията със зърне-
ни храни е най-крупната, но в нея няма ред и контрол, което 
създава условия за системни злоупотреби. Поради липсата 
на елеватори продукцията се складира по “първобитен на-
чин” под открито небе или в малки магазии, а те в повечето 
случаи са отдалечени от ж.п. станциите. Затруднения про-
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изтичат също от хроничен недостиг на вагони за извозване 
на зърнените храни до съответните пунктове, нерядко за-
интересовани лица извършват фалшификации като слагат 
различни примеси в недопустимо количество в предлагано-
то зърно или брашно и пр.216 

Общинските власти се стремят да внесат ред при по-
купко-продажбите, но на практика се оказва, че са прилага-
ни частично действащите правилници. Нещо повече, пора-
ди законодателни пропуски липсват унифицирани изисква-
ния и всяка община си подготвя свои правила съобразно 
местните условия и обичаи. Съдилищата пък често отменят 
наложените от общините наказания, дискредитирайки по 
този начин наложената административна система за регу-
лиране на тържищата. Трябва да се отбележи и важното 
обстоятелство, че при създадените условия се откриват 
възможности за произволно повишаване на цените, а от тук 
засилване на нелоялна конкуренция между търговците-
житари, действащи в различни райони на страната. 

В началото на ХХ в. самите нужди на времето извик-
ват на живот стоковите борси. Първата такава борса у нас е 
създадена през 1902 г. във Варна - един от най-оживените 
пазарни центрове, където в големи количества се търгува 
със зърнени храни. Инициативата излиза от местната тър-
говско-индустриална камара. По покана на нейното ръко-
водство, на 10.VІ.1902 г. група търговци-житари се събират, 
за да обсъдят правилата, които трябва да се спазват при 
извършване на покупко-продажбите. Обмислят се също 
мерки за подобряване работата по сключване на сделките. 
За целта е избрана комисия. Учредителният протокол е 
подписан от представителите на Варненската камарата 
П.Петрович и Т.Петров, за акционерно д-во “Дружба” - от 

                                                  
216 Доклад върху положението на някои отрасли на търговията, ин-
дустрията и производството, действащи в района на Варненската 
търговско-индустриална камара през 1903 г., Вн., 1905, с. 57-59 и 
сл.  
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директора Я.Найденов, за анонимно акционерно д-во “Ер-
мис” - от директора Н.Валсамов, за ф-ма “Луи Драйфус и 
сие” - от В.Майрович, за Българска търговска банка - от 
Т.Цачев, за Варненско търговско-кредитно д-во - от 
Ф.Гунаропуло и от А.Илиев и Сие.217 

Последват веднага и другите допълнителни органи-
зационни мерки. Изработена е клетвата за борсовите пос-
редници като е решено нейното полагане да стане на 29 
юли с.г. в помещението на камарата.218 Чрез тайно гласу-
ване е избран екзекутивен комитет в състав: П.Петрович, 
В.Майорович и Т.Петров, който става негов председател. 
Също така е въведена класификация на търговци (дружес-
тва) в ІV категории с определената им месечна вноска, 
оформени са необходимите документи - отворена карта, 
помирителен запис, разписки.219 Междувременно ръководс-
твото на Варненската камара съставя “Правилник за житни-
те борси” като командирова секретаря си Ж.Димов в София 
за окончателното му доработване и съгласуване с МТЗ.220 

Фактическото начало на варненската стокова борса 
започва със записването на първите търговци-житари.221 
Наред с извършване на сделките те участват в разискване-
то на възникнали въпроси като например: да се позволи 
или забрани на посредниците да съобщават имената на ку-
пувачите, какъв да бъде процентът на примесите в зърне-
ните храни, да се осигури купуването на кантари и пр. 

Още с първите стъпки в новото начинание заседания-

                                                  
217 ДА-Варна, ф. 49к, оп. 1, а. е. 30. Протоколна книга от общите съб-
рания и заседания на настоятелството на Варненската житна борса, 
т. І, 1902-1907, Протокол № 1/10.VІ.1902 от учредителното събрание 
проведено в помещението на Варненската търговска камара.  

218 Пак там, Протокол № 4.  
219 Пак там, Протоколи № №2, 3, 4 от 3-29.VІІ.1902.  
220 ДА-Варна, ф. 63к., оп. 3, а. е. 1, л. 5. Протокол № 1 от годишната 
редовна сесия на Варненската камара 2-5.ХІІ.1902.  

221 Попов, К., Откриване на житна борса във Варна. Значението ù за 
житната търговия, Сп. БИД, г. Х, кн. 8.  
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та на екзекутивния комитет се провеждат съвместно с бю-
рото на Варненската камара. Тази практика продължава 
през следващите години и дава своите плодотворни резул-
тати в процеса на утвърждаване на житната борса във 
Варна. Камарата играе ролята и на своеобразен координа-
тор при приемане и отчитане на годишните борсови бюдже-
ти, които за кратко време вече приключват с печалба. Пока-
зателен е проекто-бюджетът за 1910-1911г. с формиран 
приход от 24 000 лв. и разход 14 500 лв.222  

Житарската корпорация често упълномощава камара-
та да я представлява пред МТЗ и други официални адми-
нистративни органи. Това е предпочитано особено в случа-
ите, когато трябва да се отправят ходатайства и да се нас-
тоява за удоволетворяването на искания, свързани с по-
добряване условията за функциониране на борсата. 

Така през 1902 г., въз основа на постигнатото сво-
бодно и доброволно сдружение между търговците-житари 
от Варна и района, те стават основатели на една от първи-
те стокови борси в България. Само за няколко години се ус-
тановят здрави правила, които гарантират началото на 
добра традиция в извършваните търговски сделки със зър-
нени храни. 

Постигнатото дава основание и самочувствие на Вар-
ненската камара да формулира и предложи някои основни 
принципи, които да съставляват отправната точка за един 
бъдещ закон за стоковите борси. Препоръчано е във всички 
търговски центрове, където се извършва търговия със зър-
нени храни да се уредят тържища, завеждани от специални 
управления подведомствени на общините и действащи под 
контрола на камарите. Дадено е мнение за необходимостта 
да се спазват определени правила на публичните търгове 
за продажба на продукцията, за която няма предварителна 
уговорка. Те се отнасят до: измерване на големите коли-
чества “в 100 кг. и претегляне с публични кантари”; специ-

                                                  
222 Пак там, а. е. 32.  
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ална комисия да определя качеството “за всяка реколта и 
всяка храна поотделно”, ако това не може да се изпълни то-
гава да се въведе известно ограничение при износа”; да 
бъде публично изяснена употребяваната терминология при 
житната търговия; да се въведат арбитражи по всички спо-
рове и да бъдат задължителни при искане от едната стра-
на, участваща в сделката.223 

През 1906 г. в гр. Бургас също е организирана стокова 
борса като автономен институт. Първоначално той носи 
името “Търговско-житарска корпорация”. В устав-
съгласителното са посочени: начин на управление, правата 
и задълженията на членовете, правилата за сключване и 
ликвидиране на сделките. Това положение продължава до 
1912 г., когато по силата на новия закон корпорацията се 
преучредява под названието Стокова борса в гр.Бургас. 

Местната камара проявява противоречиво и непосле-
дователно отношение към организираното специално тър-
жище. При обсъждане на въпроса са изказани мнения, че 
ТИК не трябва да изпраща свои представители за участие в 
борсовия комитет. Привържениците на тази позиция смя-
тат, че камарата си има “свои цели и обязаности”. Сред ар-
гументите се изтъква, че всяка корпорация трябва “да пра-
ви това, което си иска и не може да се бъркаме в нейните 
работи, защото те почиват на известни задължения между 
продавачи и купувачи”.224 В допълнение без заобикалки е 
направен и коментар:”Кой ще си остави частната работа да 
присъства всеки ден на заседанията ведно с комитета на 
житната борса… а освен това тази работа е свързана с 
най-големи неприятности”.225 

Бургаската житна борса става факт. Нейни членове 
са: бургаските клонове на Българска търговска банка, Из-

                                                  
223 Доклад върху положението на някои отрасли в района на Варненс-
ката камара, с. 79-80.  

224 ДА-Бургас, ф. 5к, оп. 2, а. е. 19, л. 20-21. Протокол № 6 / 4. ХІІ. 
1910.  

225 Пак там.  
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носно-вносна банка, Балканска банка, Българска генерална 
банка, Банка “България”, фирмите “Луи Драйфус и Сие”, 
“Р.В.Миркович и Сие”, “Д.Т.Арнаудов и Сие” и редица част-
ни лица.226 

Противоречивите мнения в средите на местната ка-
мара по отношение на борсата продължават. Председате-
лят Родев смята, че ТИК трябва “да държи контрола”, тя 
издава борсов бюлетин за цените, а с това носи и морална 
отговорност.227 Другата позиция е изразена от Я.Донков. 
Той е убеден, че Бургаската борса “съществува на съвсем 
самостоятелни начала и е дело и плод на частна търговско-
житарска корпорация, която сама си нарежда работата”.228 
Липсата на единен подход и разминаването в оценките, за 
известен период поставя дистанция между местната кама-
ра и борсата. Това положение с течение на времето е пре-
одоляно, установени са по-тесни контакти и сътрудничест-
во. 

Несъмнено е, че първите стокови борси у нас са рож-
ба на частната инициатива. В този случай изпълнителната 
власт се оказва с крачка назад в своята стопанска полити-
ка. Затова тя трябва само да санкционира законодателно 
делото на предприемчивите черноморски търговци. 

Към предхождащите мероприятия, подготвили усло-
вията за създаване на първия закон за стокови борси у нас, 
трябва да се отбележи дейността на Русенската камара. Тя 
разработва правилник за житните пазари. В него (общо 50 
члена), се определят общите положения за посещаване на 
пазарите; регламентира се тяхното управление, осъщест-
вявано от общините или от постоянна комисия, според 
принципните начала изработени от камарата и утвърдени 
от МТЗ; определени са техниката и изискванията за сключ-
ване на сделките. В последната част на правилника са 
                                                  
226 Пак там, ф. 5к, оп. 2, а. е. 7, л. 44; ДА-Бургас, ф. 2 к, оп. 1, а. е. 11, 
Стокова борса Бургас.  

227 Пак там, ф. 5к, оп. 2, а. е. 17, л. 73 и сл.  
228 Пак там.  
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включени разпореждания за извършване на арбитража по 
възникнали спорове, а прилагането на наказанията за Русе 
ще се прилагат от камара в града.229 

Когато назрява моментът за създаване на закона за 
борсите, към тази задача са привлечени и ТИК. Като пре-
ценява, че не трябва да се прибързва, а да се работи вни-
мателно и прецизно, Пловдивската камара лансира идеята 
за съставяне на комисия от компетентни лица: представи-
тели на М-во на финансиите, на МТЗ, на БНБ и БЗБ, на ка-
марите и други специалисти. Те трябва да постигнат пред-
варително съгласие върху принципите на управление, из-
дръжката, условията за посещение на борсите, статута на 
борсовите агенти, извършването на експертизи и съдебни 
процедури. Мотивите за подобна предварителна работа са 
изложени в няколко пункта: 1. като се проучат условията да 
се обхване търговията с храни и други стоки по всички 
ж.п.станции; 2. вместо няколко законопроекта да се израбо-
ти един, както е в напредналите страни; 3. необходими са 
предшестващи промени и допълнения на търговския закон 
и закона за ТИК.230 Като цяло това мнение не е взето под 
внимание. 

През 1907 г. правителството на Народно-либералната 
партия внася в парламента Закон за борсите, който след 
обичайната процедура е вотиран. От последвалите реакции 
на камарите става ясно, че те са недоволни поради игнори-
ране на голяма част от техните съвети и мнения. Последва 
опит за своевременна намеса, за да се посочат и евентуал-
но преодолеят съществуващите недостатъци на новия за-
кон. Първоначално правителството не е много сговорчиво, 
което води до недоразумения и излишни неприятности за 
двете страни. 

Търговците от вече действащите житарски корпора-
                                                  
229 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална ка-
мара за редовните й сесии през 1904 и 1905г., Рс., 1906, с. 211-218.  

230 Кратък отчет за дейността на бюрото на Пловдивската камара 
1.Х.1905-1.12.1906, с. 18-19.  
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ции във Варна и Бургас преценяват, че този юридически акт 
не дава правилна основа на борсовото дело, затова оста-
ват в сила старите си съгласителни. 

Русенската камара изразява позицията, че у нас все 
още няма условия за създаването както на стокови, така и 
на фондови борси “в същинския смисъл на думата”.231 В то-
зи порядък логично е искането приетия закон за борсите 
коренно да се преработи от една комисия, в чийто състав 
да влизат делегати на всички ТИК. Акцент е поставен върху 
необходимостта да се разграничат разпорежданията за 
стоковите и фондовите борси, като първите се поставят под 
разпореждането на МТЗ и се оставят с автономно управле-
ние от търговските корпорации, а фондовите борси да пре-
минат към Финансовото министерство.232 

Отношението на Пловдивската камара не е по-
различно от това на останалите ТИК. Тя смята, че ревизи-
рането на закона трябва да се извърши в духа на точно 
определяне правата и задълженията на борсовите агенти, 
“опростяване на началата”, за да може там, където има 
нужда да се създават стокови борси.233 

За допълнение на някои постановления във вече 
действащия закон се обявява и Варненската камара. Тя 
намира за наложително: да се разширят правата на ТИК 
относно ръководството на борсите; да се даде възможност 
на всеки търговец да бъде член и техен посетител като се 
премахнат изискванията за поданство, срок при основаване 
на фирмата; издръжката да се поеме от заинтересуваните 
търговци и се премахне облагането с връхнини върху данък 
занятие за всички търговци и промишленици; да се дорабо-
ти точно и изясни по-цялостно въпроса за арбитража и 

                                                  
231 Няколко думи за борсовото законодателство у нас и измененията, 
които трябва да се напра-вят в Закона за борсите, Търговско-
промишлен вестник, бр. 42-48, 1.Х.1908.  

232 Съкратени протоколи на Русенската търговска камара, р. с. ХVІ, с. 
15.  

233 Съкратени протоколи на Пловдивската камара, р. с. ХVІ, с. 50.  
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пр.234 Тези предложения освен, че съдържат някои проти-
воречиви моменти, показват очевиден стремеж камарите 
да придобият водеща и доминираща роля върху дейността 
на борсите. 

На своя І конгрес, наред с останалите въпроси, ТИК 
обсъждат и действащия закон за борсите. Като отчитат не-
говото влияние върху състоянието на търговията констати-
рат, че той е “непълен и несъобразен с местните условия”, 
от което могат да се получат тъкмо обратни резултати. За-
това се настоява той да бъде преработен и допълнен.235 

Под влияние на последователния критичен натиск на 
камарите Финансовото министерство назначава комисия от 
висши чиновници и секретарите на ТИК, които да проучат 
закона и направят необходимите изменения. На този етап 
искането за два отделни закона, които да уреждат по от-
делно стоковите и фондовите борси не е прието. Внесените 
изменения се смятат за достатъчни, така че двата вида 
борси са разграничени по отношение на управлението им, 
начина на извършване на сделките и пр.236 

Към последвалите важни допълнения трябва да се 
отбележи включването на специална глава за помирител-
ния съд, който става задължителен. Един от подпредседа-
телите на борсата става по право председател на помири-
телния съд. Отчасти е придвижен въпроса, във връзка с от-
криването на търговски институти от рода на антрепозити, 
докове и публични магазии. На път е ресорното министерс-
тво да даде своето съгласие “на една от местните банки да 
основе подобен институт”.237 

 Така, в резултат на постигнатото взаимодействие, 
през 1912 г. е приет нов Закон за борсите, по силата на 

                                                  
234 Съкратени протоколи на Варненската камара, р. с. ХVІ, с. 141-151.  
235 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 209-

210.  
236 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 6, л. 4-5.  
237 VІІ р. с. на Варненската търговско-индустриална камара 28. ХІ – 

10. ХІІ. 1908, Вн., 1909, с. 5.  
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който се утвърждава техния съвременен облик в България. 
Във връзка с нормалното функциониране на тези 

важни средища е необходима постоянна актуална инфор-
мация за борсовите цени по световните търговски центро-
ве. Затова камарите поставят въпроса с цялата му сериоз-
ност пред Външното министерство и М-во на финансите. 
Най-настоятелни и единни в исканията са Софийската и 
Бургаската ТИК. В резултат при Главна дирекция на търго-
вията към МТЗ се учредява Информационно бюро, което 
започва да издава бюлетин за текущите пазарни цени у нас 
и в чужбина.238 

 Две години по-късно, през 1914 г. е поставено нача-
лото и на фондовата борса в София. Това дело се увенча-
ва с успех благодарение на активната организаторска роля 
на Софийската камара. В продължение на няколко години 
тя обсъжда този въпрос и стъпка по стъпка прокарва своите 
инициативи. По различни причини реализацията на идеята 
закъснява, но след поредица от заседания на създадената 
за целта комисия, фондовата борса става факт в стопанс-
кия живот на страната. Първоначално се записват 36 чле-
на, които избират управителен съвет. В неговия състав са: 
М.Тенев, Ас.Иванов, Бончо Боев, П.Чолаков, Ив.Д.Буров, 
Йосиф Алкалай и делегатите на столичната камара 
Ст.Караджов и Ив. Златаров, за секретар е назначен 
Ст.Бочев.239 Откриването на борсата обаче е отложено в 
очакване да се нормализира живота в страната и в чужби-
на. Междувременно вътрешно организационната работа 
продължава. 

В процеса на регулиране на търговските отношения 
важно място заема практиката на арбитражния съд и спе-
циализираните търговски съдилища. Нашите камари правят 

                                                  
238 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 29, л. 38-39. Рапорт на Бургаската кама-
ра № 71/23.І.1908 до МФ и МВР; Писмо на Софийската камара № 
275/28.І.1908 до МФ и МВР.  

239 Извлечение от отчета за деятелността на бюрото на Софийската 
камара през 1914 г., Народно стопанство, бр. 19-20, 15.ХІІ.1914.  
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проучвания в тази област, запознавайки се с историята и 
дейността на съвременните специализирани праворазда-
вателни институции. Секретарят на Варненската камара 
Ж.Димов в свой реферат предлага любопитни и поучителни 
факти за типовете търговски съдилища в страни като 
Франция, Белгия, Германия, Англия, Швейцария, Холандия 
и др.240 

В изложението се проследява изминатия дълъг път в 
развитието на формите и начините за подлагане търговски-
те спорове на специална юриспруденция. Тази идея започ-
ва да се прилага във Франция още през ХІІІ в. на големите 
панаири в Шампан, Бри, Лион и др., където спорните покуп-
ко-продажби се възлагат на специални съдии, носещи раз-
нообразно название. По-късно, през 1563 г. в Париж е ос-
новано първото постоянно търговско съдилище, а впос-
ледствие много бързо този тип се разпространява из цяла-
та страна като се спазва един общ принцип – бързина на 
процедурата при решаване на възникналия търговски спор. 

Като прави обобщение, Ж.Димов свежда до 4-ри ос-
новни типа организацията на търговските съдилища уста-
новени в съвременната европейска практика: 1. когато съ-
дилището съставлява отделно специално учреждение, 
всички съдии са търговци избрани от колегията си за опре-
делен период; 2. съдилището представлява отделно спе-
циално учреждение, но състава на съдиите е комплектован 
от търговци по избор или по представяне от търговската 
камара и от съдии. Всички спорове се разглеждат от трич-
ленен състав – двама търговци и един професионален съ-
дия; 3. разрешаването на търговски спорове е възложено 
на отделение на гражданските съдилища; 4. без да същес-
твуват каквито и да е специални търговски съдилища заин-
тересованите страни могат да възложат решаването на 
спора им на търговци-съдии (special jury). За всеки отделен 

                                                  
240 ДА-Варна, ф. 63к., оп. 3, а. е. 3, л. 75-84, Реферат на Ж. Димов 

“Нуждата от специални търговски съдилища у нас.  
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спор с жребий се определя съответния съдия от списъка на 
най-известните местни търговци и банкери.241 

Първият тип е възприет във Франция и Белгия, към 
принципите на втория вид съдилища се придържат в Гер-
мания, Швейцария, Румъния, а предпочитанията в Холан-
дия и Испания са към третия тип и пр. 

В развоя на стопанския живот на българите още през 
епохата на Възраждането е съществувала практика за раз-
решаване на възникналите спорове. Тя се извършва според 
обичаите на еснафските корпорации върху принципите на 
доброволност и солидарност на спорещите страни. 

След Освобождението, при изграждането на съдеб-
ната система в България не се предвижда създаването на 
специализирани звена, каквито представляват търговските 
съдилища. Затова в условията на разрастване и усложня-
ване на производствените и търговски отношения, съпро-
водени с непрекъснати недоразумения и спорове, се налага 
установяването на бърза и ефикасна процедура. Подходя-
ща за такива случаи е факултативната форма на помири-
телните съдилища, учредявана към отделни институции и 
организации. 

Още със създаването си, по силата на чл.12 от Зако-
на за търговско-индустриалните камари, те поемат извест-
ни функции в качеството на арбитър по спорове между 
между индустриалци или търговци. Това определение е 
общо и не съдържа някакви конкретни указания, поради ко-
ето има повече препоръчителен характер. В хода на пос-
ледвалата дейност и засилената популярност на камарите, 
става нужно да се внесе по-голяма точност и яснота по от-
ношение на техния арбитраж. Това се постига със Закона 
за камарите от 1906 г. (чл.8). На годишните си общи събра-
ния ТИК избират помирителен съд, състоящ се минимум от 
7 души. Разширен е обхватът му като освен спорове между 
търговци или индустриалци трябва да бъдат обс-

                                                  
241 Пак там, с. 78.  
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лужвани също занаятчии и работници. Взетите решения от 
помирителите влизат в сила и подлежат на изпълнение, 
съгласно разпоредбите на гражданското съдопроизводст-
во.242 По този начин, чрез направените допълнения поми-
рителния съд към камарите се превръща в постоянен инс-
титут с легитимен състав. През разглеждания период, при 
липсата на специализирани търговски съдилища, той за-
пълва съществуващата празнота в юриспруденцията в Бъл-
гария. Едновременно с това, чрез осъществявания арбит-
раж ТИК остават свързани със системата на съдебните 
държавно-административни учреждения. 

Камарите добросъвестно изработват правилници за 
работата на помирителния съд. По съответния ред те се 
утвърждават от МТЗ. Основната и най-важна цел е да се 
въведат онези регламенти, осигуряващи провеждането на 
бърза и справедлива процедура, която да има своя полезен 
материален и морален ефект. 

В своя правилник Софийската камара формулира це-
лите, принципите, изискванията и начините за функциони-
рането на съда (общо 23 члена). Сред текстовете има оп-
ределения за: таксите, вариращи от 10 до 100 лв., съответ-
но за спорове в рамките на 1000 и над 20 000 лв.; използ-
ването на българския език като официален за страните; 
съхраняване оригиналът от решенията за срок от 10 г. в ар-
хива на ТИК; издаването на изпълнителен лист от мировия 
или окръжния съд и т.н.243 Варненската камара натрупва 
солиден опит с десетки извършени арбитражи по различни 
спорове, главно в областта на житната търговия. На тези 
тържища частната инициатива въвежда определен ред за 
изглаждане на възникналите недоразумения. Благодарение 
на постигнатите резултати впоследствие става възможно 
да се разшири материята, подлежаща на арбитриране. 

                                                  
242 Отнася се за чл. чл. 1240-1247.  
243 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 34, л. 132-135. Правилник за помирител-
ния съд при Софийската тър-говско-индустриална камара.  
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Всичко това е отразено в по-късно приетия правилник на 
помирителния съд при Варненската камара, разработен в 
подробности, компетентно и с вещина. Той се състои се от 
няколко глави: Комплектуване и мисия на помирителния 
съд (чл.1-10); Подсъдност и съдопроизводство (чл.11-25); 
Изпълнение (чл.26-29); Такси (чл.29-33).244 

Правилникът за арбитражен съд при Бургаската ка-
мара съдържа общо 40 члена. С тях се регламентира: орга-
низацията и състава на съда, мисията му и конкретния обх-
ват на задачите; правилата за завеждане, протичане и кра-
ен резултат от извършения помирителен акт; в какви слу-
чаи решенията могат да се считат за недействителни; оп-
ределяне размера на таксите и коя от страните ще поеме 
разходите и пр.245 

Всяка от камарите в изпълнение на поетите задълже-
ния периодично подготвя списък от средата на свои члено-
ве и местни търговци, които се препоръчват на съдилищата 
за участие в състава на помирителите. Броят им не е фик-
сиран, обикновено се движи от 10 до 40 души. При избора 
стремежът е да се излъчват хора, вдъхващи доверие с 
професионалните си и морални качества. 

Камарите упражняват арбитражните си функции с 
различна степен на интензивност и резултатност. При оп-
ределени случаи, когато се налага ТИК извършват и екс-
пертизи за банки, фирми или частни лица. 

Най-пълноценна и ефективна помирителна дейност 
извършва Варненската камара, която регистрира добри ре-
зултати.246 Тази положителна тенденцията може да се 
проследи в нейните отчети. По-различна е картината при 
другата черноморска камара. Въпреки направените усилия, 
преобладаващите оценки на Бургаската ТИК са, че нещата 

                                                  
244 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 5, л. 47-51.  
245 Съкратени протоколи от заседанията на І и ІІ р. с. на Бургаската 
търговско-индустриална камара, Бс., 1909, с. 156-161.  

246 ХХІ р. с. на Варненската търговско-индустриална камара 16-17. ХІІ. 
1912, Вн., 1913, с. 7-8.  
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не вървят, регистрира се застой, налице е “систематическо 
отбягване на търговците от него”.247 За тази неудоволетво-
рителна картина могат например да се посочат данните за 
1910 г. Тогава са постъпили 25 заявления за спорни сделки, 
от тях са разгледани само 7-8 дела, като основна причина е 
изтъкнато масовото неявяване на призованата страна.248 

Независимо от някои неблагополучия Бургаската ТИК 
продължава ангажиментите си. Обсъждат се възможни 
мерки за преодоляване на трудностите: да се плаща на по-
мирителите, да се повиши качеството на работата, да се 
иска въвеждане задължителност на съда и т.н. Но особена 
промяна не настъпва, затова логично се стига до убежде-
нието, че “за да се сложи ред и доверие” трябва председа-
телството при решаване на спорните въпроси да поемат 
съдиите от окръжния съд.249 По същество това е преценено 
като една “крачка напред” по пътя към създаване на специ-
ализираните търговски съдилища у нас, с очаквани дейст-
вия от страна на официалната власт. 

Подобно е състоянието при Русенската камара. От 
нейните отчети се вижда, че въпреки дългогодишната прак-
тика вместо развитие дейността на арбитражният съд е в 
относителен застой. През 1909 г. са разгледани едва 10 
спора, а през 1912 г. разрешение получават 17 конфликта, 
възникнали както между български, така и с чужди фир-
ми.250 Между тях са случаите между фирмите на братя Кес-
тениян и виенската “Hugo Lory”, спора между фабриканта 
на сапун В.Бъчваров от Русе с марсилската фирма “Huilerie 
Nouvelle” заради нейните некачествени масла, използвани 

                                                  
247 ДА-Бургас, ф. 5к, оп. 2, а. е. 19р л. 30-31. Протокол № 9/8.ХІІ.1910.  
248 Пак там.  
249 ІХ общо редовно годишно събрание на Бургаската търговско-
индустриална камара от 25-30.І.1919 г., Бс., 1919, с. 39.  

250 ХІІІ Редовно общо събрание на Русенската търговско-
индустриална камара, 29 ноемврий – 6 декември 1909, Рс., 1910. 
Дейност на помирителния съд към РТИК.  
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като суровина за нашето производство и др.251 Като си дава 
сметка за това, че арбитражът при камарите не е на жела-
ната висота, русенци многократно предлагат като алтерна-
тива държавата да се погрижи за създаването на търговски 
съдилища. 

Тази позиция принципно е приета от Пловдивската 
камара, изхождайки от бързите темпове на разрастване и 
усложняване на търговията, респективно от бързото увели-
чение на споровете при ежедневното извършване на сдел-
ки. Затова тя също повдига въпроса за създаване на спе-
циализирани търговски съдилища по немски образец.252 

Според варненци най-подходящо е съчетаването на 
немския и френския модел. От първия може да се възпри-
еме начина на формиране на съдийския състав (двама тър-
говци и един професионален съдия), а от френската прак-
тика да се използва комплектуването на останалия адми-
нистративен персонал и процедурата. При такъв подход 
страните биха могли да имат пълномощници, също така 
пред съда ще могат да действат докладчици “arbitres rap-
porteurs”, чието задължение е основно да проучват и предс-
тавят споровете. 

Софийската ТИК принципно споделя и подкрепя иде-
ята за създаване на специализирани търговски съдилища в 
страната. Като приема, че арбитражната дейност при кама-
рите има определени материални и морални ползи, същев-
ременно е отчетена реалността, “че това е все още непопу-
лярно и сравнително малко търговци се ползват от подобни 
услуги”.253 Има и други съображения, за да се иска създа-
ването на специализирани съдебни институти. Някои от 
споровете, които не намират краен изход при арбитража на 
камарите, се прехвърлят в мировите съдилища. Там, спо-

                                                  
251 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална ка-
мара за редовните й сесии през 1904 и 1905 г., Рс., 1906, с. 131-133.  

252 Из деятелността на търговските камари, Народно стопанство, бр. 
9, 1.VІІ.1908.  

253 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 28, л. 31.  
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ред столичани, правораздаването е бавно, съществува ко-
рупция, извършват се злоупотреби. Сред основните причи-
ни са посочени честата сменяемост на съдийския състав, 
“незавидните заплати”, претрупаността (понякога дневно се 
разглеждат по 250-300 дела) и пр.254 На първо време кама-
рата ходатайства пред Министерствово на правосъдието 
да се премахнат съществуващите аномалии като за целта 
се създадат още две мирови съдилища за нуждите на на-
селението в София.255 

Поради своята важност въпросът за търговските съ-
дилища е поставен за обсъждане в дневния ред на ІІ-я кон-
грес на камарите. Докладът по този пункт е изнесен от 
Ж.Димов. В него са анализирани и обобщени резултатите 
на всички камари. При направеното обсъждане е подчерта-
но обстоятелството, че независимо от полаганите усилия, 
по-голяма част от съдебните процеси, особено отнасящите 
се до несъстоятелност, се протакат и са изключително бав-
ни, което може да има “гибелни последствия”. Така се съз-
дават условия недобросъвестни лица да се възползват и 
“да маскират своите непозволени машинации”, обезкуража-
вайки честните и предприемчиви търговци. Същевременно 
се подчертава, че полето на модерната търговия непрекъс-
нато се разширява, разменната дейност се усложнява и в 
отговор на това цивилизованите страни гарантират бързо 
правосъдие чрез специалните търговски съдилища. Затова 
делегатите на конгреса смятат за естествено “да се използ-
ва историческия опит, който другите народи са усвоили”. На 
основата на направените дебати и констатации, конгресът 
формулира решение: “да се направят енергични постъпки 
пред респективните министерства за неотложното въвеж-
дане у нас на института на специалните търговски съдили-
ща”.256 Препоръчано е при тяхното бъдещо уреждане учас-

                                                  
254 Столичните мирови съдилища и Софийската търговска камара, 
Народно стопанство, бр. 18, 19 и 20, 15.ХІІ.1910.  

255 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 32, л. 26-27.  
256 Съкратени протоколи на Втория конгрес на търговско-
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тие да вземат и камарите. 
Поради своята актуалност, проблемите на търговския 

арбитраж придобиват интернационален характер. Затова те 
стават обект на обсъждане в работата на международните 
конгреси на камарите. В Лондон (1910 г.) делегатите изказ-
ват желание да се създаде постоянен комитет, който да ра-
боти върху една голяма анкета за условията на арбитража 
в различните страни.257 Инициативата за такъв ангажимент 
се възлага на Англия. На поредния форум в Бостън през 
1912 г., разискванията продължават. Търсят се отново въз-
можности за постигане единство в националните законода-
телства по отношение на арбитражната процедура, когато 
трябва да се уредят възникналите спорове между граждани 
на различни държави. За целта е избрана комисия, за да 
проучи основно въпроса. През 1913 г. тази комисия заседа-
ва в Лондон като подготвя предварителен проект за между-
народен арбитраж по търговските въпроси. С него се за-
познават и българските камари. 

1.3. КАМАРИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

В процеса на своята стопанска дейност камарите ста-
ват инициатори за създаването на търговски дружества. 
Намерението е чрез тях да се обхване по-широк кръг от 
търговците и да се осигури солидна професионална и со-
циална подкрепа при реализацията на различни инициати-
ви на ТИК. Този модел е възприет от немската практика. 

Начинанието е предприето и с намерението да се за-
сили съсловната солидарност и професионалната актив-
ност на търговците за преодоляване на съществуващите 

                                                                                       
индустриалните камари в България 28-30.V.1912 г., Пд., 1914, с. 10-
11.  

257 Решения на международния конгрес на търговско-индустриалните 
камари в Лондон 21-23.VІ.1910 г. Народно стопанство, бр. 13, 
1.ІХ.1910.  
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проблеми, а те са многобройни. Както се отбелязва в един 
коментар, търговците трябва да се борят на няколко фрон-
та: с тежкото данъчно облагане, “със злоупотребления и 
вероломства спрямо техните интереси в митниците, желез-
ниците, телеграфите и пощите. Имат да изхабяват сили за 
придобиване на правов ред в раздаването на правосъдие 
по въпроси от фисков характер... и в борбата си към много 
порочни деяния на бюрокрацията...” 258 

Първа Софийската камара подема инициатива за 
сдружаване на търговците в нейния район като отправя 
препоръка до другите ТИК при обсъждането на въпроса “да 
дават примери за търговските организации на Запад”.259 
Идеята е реализирана през 1905 г., когато с прякото учас-
тие на камарата е учредено Софийското търговско дружес-
тво. Негови почетни членове стават председателят на ка-
марата Ив.Грозев, известният индустриалец Ив.Хаджиенов, 
а Ив.Златаров участва със съвещателен глас в заседания-
та.260 

Изработен е устав, одобрен от МТЗ, в който е застъ-
пена идеята за създаване клонове на Софийското търговс-
ко д-во в цялата страна. В действителност такива се осно-
вават в Дупница, Радомир, Цариброд, Луковит и на други 
места в района на ТИК.261 

Софийското д-во поддържа тесни контакти с местната 
камара, която предлага редица инициативи при решаването 
на текущи въпроси. Една от тях, представляваща интерес, 
е откриване на бюро за настаняването на търговските слу-
жащи на работа. Подобни бюра съществуват в Австрия, 
Германия и други страни. Стремежът е да бъде преодоляно 
случайното и безразборно “вербуване на търговския персо-
нал без препоръки и нужните удостоверения” за правоспо-

                                                  
258 Предстоящата търговска борба, Търговски фар, бр. 140, 12.V.1910.  
259 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 25, л. 271. Протокол № 7/18.Х.1904.  
260 Търговски фар, бр. 145, 2.VІ.1910.  
261 Отчет за деятелността на бюрото на Софийската камара от 

1.ХІІ.1905-1.Х.1906 г., С., 1906, с. 13.  
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собност.262 
В Русе също се създава силно и добре организирано 

търговско дружество. Камарата предоставя на своето бюро 
инициативата най-напред да изготви неговия проекто-
устав.263 Залог за добрия старт е елитното ръководство – за 
председател е избран Г.Губиделников, подпредседатели са 
д-р Ив.Буров и Д.Бъклов, сред членовете са М.Кънев, 
Ф.Григоров, Кр.Хрулев, В.Куюмджиян, С.Майер, 
Д.Дреновски, Г.Константинов и др.264 

Търговски дружества се появяват и в района на 
Пловдивската камара. Сред тях е това в Татар Пазарджик с 
управителен съвет: Ф.Янков, Георги Кожухаров, Р.Барух, 
Лазар Касабов, Георги Абаджиев, Леон Финци и Димитър 
Костандов.265 

Скоро след създаването си Софийското д-во решава 
да свика конгрес, на който да се обсъди възможността за 
създаване на една обща организация, която да даде алтер-
натива на търговската политика в страната. Сред мотивите 
е виждането, че “дружествата са безсилни като единици”, а 
чрез обединението си ще добият мощ и ще участват по-
активно в стопанския живот.266 

След нужната предварителна подготовка първият 
търговски конгрес е свикан през 1907 г. Работата му не про-
тича гладко, наситена е с бурни и разгорещени дискусии. 
Основната причина за сблъсъка са отстояваните две ос-
новни позиции по бъдещото организационно развитие на 
търговското съсловие у нас. 

Софийското дружество, чувствайки се достатъчно 
еманципирано, държи да се утвърди като централно, а вече 

                                                  
262 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 28, л. 33.  
263 Съкратени протоколи на Русенската ТИК за редовните и сесии 
през 1904 и 1905, с. 196.  

264 Един отчет, Търговски фар, бр. 131, 3.ІV.1910.  
265 ДА-Пазарджик, ф. 453к, оп. 1, а. е. 78, л. 129.  
266 Значението и нуждата от търговска организация, Народно стопан-
ство, бр. 3-4, 15.ІІІ.1908.  
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съществуващите и бъдещи провинциални дружества да са 
негови клонове, които ще му плащат членски внос. От своя 
страна, така изградената мрежа ще бъде обединена от 
един Български търговски съюз. 

Решителна опозиция правят делегатите на русенско-
то дружество и камарата. Те оспорват два основни пункта 
от горните предложения като настояват:1. да се отхвърли 
исканата доминация от Софийското д-во като се запази са-
мостоятелността на провинциалните д-ва; 2. да се обсъди 
обстойно дали е наложително и рационално създаването 
на централен орган на търговските корпорации у нас?267 

В изложените аргументи се изтъква направеното от 
държавата и нейните институции в областта на търговията, 
което според русенци, очевидно пак попада в “атмосферата 
на вечно недоверие и недоволство спрямо всичко, което 
носи печата на властта”. Подчертан е също неоспоримия 
факт, че самите камари представляват “формата за обеди-
нение на търговско-промишленото население за отстояве-
не на неговите материални интереси”.268 Това обстоятелст-
во прави несъстоятелна идеята за нова организация от 
съсловно-корпоративен тип, колкото и обаятелна да изг-
лежда тя. В действителност последиците биха били повече 
отрицателни, защото силите ще се раздробят и разединят, 
в ръководството ще се появят лица с болезнени амбиции, 
от което ще има неминуеми ежби и антагонизми. 

Но под натиска на общия дух и настроение, който 
владее на конгреса, опозиционно настроените делегати в 
крайна сметка допускат възможността за създаване на тър-
говска организация от национален мащаб. Настояването 
обаче е да се обмисли трезво нейния характер, взаимната 
обвързаност с местните дружества и камарите. 

За целта се правят позовавания на европейския опит. 
                                                  
267 По търговския конгрес, Търговско-промишлен вестник, бр. 2, 

13.Х.1907.  
268 Пак там.  
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Така например, в Австро-Унгария не съществува общ съюз 
на търговските дружества, а Търговско-камерен съюз (Han-
delskammertag). В Германия пък общите интереси се зас-
тъпват от Немски търговски съюз (Deutsher Handelstag) със 
седалище в Берлин. Той обединява като равноправни чле-
нове всички признати от закона за официални представи-
тели на търговията и индустрията камари и корпорации. 
Във Франция и Румъния форма и израз на общите интере-
си и воля дават свикваните от камарите конгреси. 

В горния контекст на съществуващата практика в дру-
ги държави, се приема като възможен “щастлив изход” съз-
даването на Български търговски съюз, обединяващ тър-
говските камари и дружествата в цялата страна.269 Пос-
ледвалите събития обаче водят до самостоятелното обо-
собяване на Търговският съюз. 

Оценките по този повод не са еднозначни. Повдигнат 
е логичният въпрос: възможно и полезно ли е да съществу-
ват организации с едни и същи цели и задачи, с едни и съ-
щи лица, които само сменяват длъжностите си? Като се ви-
зират в случая петте търговски камари в нашата малка 
държава, прогнозата е, че появата на Търговския съюз ще 
има по-скоро лоши, отколкото добри последствия.270 Все 
пак връзката между тях не е прекъсната. Представители на 
ТИК вземат участие в Централния комитет на Съюза. В 
състава влизат: Ст.Караджов, Хар.Карастоянов, 
Ал.Д.Киров, Янко Икономов, П.Г.Петрович, Д.Ганчев, 
Ж.Вегели, П.Бъклов, В.Пеев и Ат.Буров.271 

Така на стопанското поприще се появяват търговски-
те дружества, обединени в Търговски съюз. Те приобщават 
усилията си при решаването на въпроси от национален или 

                                                  
269 След Търговския конгрес. Търговско-промишлен вестник, бр. 3, 

23.Х.1907.  
270 Съборът на търговците в София, СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 7.  
271 Вторият търговски конгрес. Народно стопанство, бр. 17, 1.ХІ.1909.  
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частен характер. Не са редки обаче случаите, когато се 
преплитат и дублират действията на министерствата, ка-
марите, Търговския съюз, Еснафския съюз, Съюзът на бъл-
гарските индустриалци и други стопански учреждения и ор-
ганизации в страната. Това обстоятелство неизбежно съз-
дава напрежение и спъва бързото и ефективно постигане 
на конкретните икономически задачи.  

1.4. ПОЗИЦИЯТА НА КАМАРИТЕ ПО ВЪПРОСИ ОТ 
ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ 

В началото на ХХ в. тенденциите в международната 
търговия се определят от някои нови моменти. В процес на 
по-нататъшно развитие е браншовата и професионална 
специализация, извършва се непрекъснато качествено ди-
ференциране на стоките, напредък бележи техниката на 
търговските сделки, модернизират се съответните институ-
ции, подчертано експанзионистично засилване бележи кон-
курентната борба в условията на наложени монополни по-
зиции и пр.272 Непрекъснато възходящ е физическия обем 
на размяната, като в нейните обороти активно се включват 
все повече страни от цял свят. Само за периода 1870 - 1914 
г. стойността на световния стокообмен нараства 3 пъти и 

                                                  
272 Свраков, Г., Вътрешна търговска политика, цит. съч. Авторът по-
сочва, че през 1907г. в Германия има 1160 търговски бранша; по ка-
чествено диференциране на стоките, към същата година германска-
та статистика посочва 48 подкласа. Данните за нарастване броя на 
заетите в търговията са следните:в Германия през 1907г. те са об-
що 1 815 779 души /увеличението в сравнение с 1882г. е 191, 9%/; в 
Белгия с търговска дейност се занимават през 1900г. общо 120 905 
души /тук увеличението в сравнение с 1880г. е 40%/; през 1910г. в 
САЩ търговска дейност упражняват 3 614 670 души (към 1920г. тър-
говците вече са 4 242 979); в България през 1910г. в търговията са 
ангажирани 194 940 души (през 1926г. броя на регистрираните 
търговци е нараснал на 222 505 души, увеличението е с 14, 1%, при 
ръст на населението от 26, 3%) и др.  
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надхвърля впечатляващите тогава 200 млд. фр.франка.273 
Външната търговия на България през разглеждания 

период се развива според общите закономерности и по 
сходен начин с останалите държави от стария континент. 
Освен икономическо значение външната търговия има за 
България и друга историческа стойност. Тя представлява 
мост за приобщаването на нашата малка, периферна и 
изостанала страна към просперираща Европа.  

 Известни са обременяващите решения на Берлинс-
кия конгрес. Те постановяват Княжеството да спазва всички 
търговски и мореплавателни договори, конвенции и спо-
годби, сключени от Високата порта с други страни. Така 
наследения капитулационен режим означава юридическа и 
практическа неравнопоставеност на българите. Затова 
една от основните задачи на правителствата е стъпка по 
стъпка да провеждат политика към пробив и окончателно 
премахване на ограничителните международни разпоредби 
със стопански характер. Благодарение на активните усилия 
на официалната власт, с пълната подкрепа на обществото, 
до навечерието на войните (1912-1918г.) в търговско-
договорните отношения и в търговската си политика Бълга-
рия се изравнява с другите държави.  

През разглеждания период, в условията на общия 
икономически подем, българската външна търговия бележи 
ръст на нарастване в двете посоки внос-износ: от 110 489 
728 лв. през 1887г. общата стойност се увеличава през 
1910 г. на 381 977 396 лв.274 Над 2/3 от оборота се осъщес-
твява с европейските страни, като Австро-Унгария, Вели-
кобритания, Германия, Франция, Белгия, Швейцария и др., 
без да е наложена монополна зависимост на България от 
нито един от тези партньори. Извън посочените страни по-
съществена е търговията с Турция.  
                                                  
273 Lesourd, J., Cl. Gerard, Histoire economiqe XIX et XX siecle, P., 

1963, p. 364.  
274 Натан, Ж., Стопанска история на България, с. 360; Стопанска ис-
тория на България 681-1981, с. 275-276.  
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По структура вносът обхваща широк спектър - от сто-
ки за широко потребление до машини, апарати, суровини и 
пр. Износът се състои в преобладаващата си част от храни, 
питиета, тютюн, разнообразна селскостопанска и животинс-
ка продукция и пр. 

Най-важните въпроси, свързани с развитието на вън-
шната търговия камарите поставят в центъра на своята 
дейност. Това пряко произтича от техния характер и зада-
чите им да подпомогнат и насърчат държавната политика в 
тази област, да съдействат активно за излизането на наши-
те частни фирми и търговци на световните тържища. Зато-
ва вниманието и интереса на ТИК се насочва към пробле-
мите, свързани с търговските договори, митническата поли-
тика, консулската служба и транспорта, осигуряващ връзка-
та с големите търговски центрове. 

 Търговските спогодби и договори, сключвани от Бъл-
гария с европейските и съседни държави остават през це-
лия разглеждан период в центъра на внимание на камари-
те. До края на ХІХ в. мненията в тази важна област имат 
повече пожелателен характер. Това се вижда при анализ на 
протоколите от редовните сесии, както и от други докумен-
ти, отразяващи работата на ТИК. В тях се съдържат препо-
ръки за: скорошно сключване на търговски договори с всич-
ки “близкосъседни нам държави”; постигане на договоренс-
ти с Русия, чрез които да се фаворизират нашите вина и 
тютюни; камарите да се заемат с “проучване на недостатъ-
ците на настоящите договори и да приготвят материал за 
бъдещите търговски договори”; да се постигне споразуме-
ние с Турция, предвиждащо взаимното освобождаване от 
мита и т.н.275 В най-общ порядък трябва да се отбележат и 
отделни необосновани искания. Русенската ТИК например, 
настоява “държавата да не сключва никакви конвенции 

                                                  
275 Съкратени протоколи на Пловдивската ксамара на р. с. ІІІ, с. 9; 
Протоколи на Русенската търговска камара на р. с. VІІІ; Съкратени 
протоколи на Софийската камара на р. с. ІІІ, с. 35 и др.  
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преди да вземе съгласието на камарите”, като по същата 
причина апелира водените през 1896 г. преговори с Австро-
Унгария да бъдат прекратени.276 Разбира се тези предло-
жения са оставени от официалната власт без последствия. 

Нещата се променят през първите години на ХХ в. 
Камарите с много по-голяма компетентност отправят съве-
тите си до управляващите в областта на провежданата от 
тях външнотърговска политика. Усилията са сега са насо-
чени към анализ и систематизиране на икономическите 
данни за производството и търговията в страната, с които 
разполагат ТИК. На тази база те периодично формулират 
предложения, отнасящи се до митническата тарифа. Проя-
вяваната упоритост и последователна активност на кама-
рите по въпроса за митата може да се обясни с оценката 
им, че в съвременната епоха “митата са регулатор на поли-
тическо-икономическите отношения между народите”.277  

 При определяне на позициите си по отношение на 
митническия режим ТИК стъпват върху два основни из-
ходни пункта – тенденциите в световната практика и воде-
ната от българската държава външнотърговска политика. 
Изследвани са преди всичко митническите режими в евро-
пейските страни, като е дадено известно предпочитание на 
Франция, която в тази област е натрупала богат историчес-
ки опит.  

Камарите най-внимателно проследяват линията на 
промяна в митническото дело на България. След Освобож-
дението по силата на Берлинския договор определянето на 
митата почива върху база от 8%. Първите решаващи стъп-
ки по пътя на преодоляване ограничителните последици от 
капитулационния режим са направени от правителствата на 
Ст.Стамболов и д-р Константин Стоилов. Те сключват тър-
говски спогодби с Великобритания, Германия, Франция, Ав-
                                                  
276 Извлечение от протоколите на Русенската търговско-индустриална 
камара държани в ІІІ р. с. 1-13.V.1896, Рс. 1896, с. 12.  

277 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХVІІ р. 
с., с. 189.  
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стро-Унгария Швейцария и др., като е постигнато покачване 
на митата на 10,5%. Това има не само икономическо, но и 
много важно политическо значение, тъй като по същество 
европейските сили мълчаливо признават правото на Бъл-
гария да води самостойно търговските си дела. След 1897 
г. спогодбите се заменят с дългосрочни договори, в които 
вносните мита се покачват до 20%, въвежда се и клаузата 
на най-облагодетелствана държава. През 1906 г. са склю-
чени нови договори, като се въвежда специфичната систе-
ма на облагане. Този акт е високо оценен от камарите, като 
“нова ера” в историята на нашата търговска политика. 

Предвид важността на сключваните договори, кама-
рите съставят свои вътрешни комисии за тяхното предва-
рително проучване. Подготвяни са доклади и реферати, 
съдържащи обстойно аргументирани препоръки, адресира-
ни до изпълнителната власт. Те се отнасят най-вече до оп-
ределяне стойностите на вносните мита, като се спазва ду-
ха и практиката на протекционизма. От друга страна, ТИК 
правят списъци за всички сурови материали и стоки, които 
да бъдат предмет на безмитен внос. Списъкът е доста об-
ширен и включва: памук, вълна, химикали, бои, лакове, ко-
косово и палмово масло, фурнири, арабска гума, фосфор, 
каменни въглища, метали и много др.278 

През 1909 г. ръководството на Софийската ТИК дава 
предложение да се пристъпи към щателно анкетно проуч-
ване на действащата в страната митническа тарифа. Целта 
е тази система коренно да се ревизира, а основанията се 
базират на констатираните недостатъци, непълноти и ано-
малии проявявани в ежедневната практика. Подготвен е 
въпросник, в който основните моменти се отнасят до нуж-
дата от сведения за: влиянието на митническа тарифа вър-
ху дейността на лицата заети в индустрията и занаятите; от 
                                                  
278 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХ р. с., 
с. 53; Протоколи на Русенската търговска камара на V р. с., с. 6, 26; 
Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХ р. с., 
с. 112 и др.  
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кои артикули те чувстват най-силната конкуренция и каква е 
процентната разлика в нашите и чуждите цени; ако досе-
гашните стойности на митата не покровителстват доста-
тъчно, то какви по-високи размери да се установят; какви 
несъобразности и противоречия са констатирани в сегаш-
ната тарифа и в нейното прилагане и пр.279 Въпреки добри-
те намерения и подкрепата от другите камари до такова 
проучване в национални рамки не се стига.  

Съобразно с важността на митата, както във всяка от 
културните държави, така и у нас се организира митничес-
ката служба. Нейната съдба се определя от утвърдените 
законоположения и правителствени наредби. С тях се рег-
ламентират организацията и управлението на службите, 
статута на митническите посредници, начина на внасяне и 
изнасяне на стоките, тяхното обмитяване, контрола по при-
лагане на тарифата и събирането на митата, извършването 
на експертизи, транзитното преминаване на стоки през бъл-
гарска територия и т.н. Към всяка от тези страни на утвър-
дената практика камарите взимат отношение.  

Като цяло митническата служба у нас се развива пое-
тапно, следвайки общия напредък на страната. Първата 
наредба за управлението на митниците е изработена от 
Временното руско управление през 1878г.280 Тя е непълна, 
неясна и скоро се оказва, че не е достатъчна за правилното 
функциониране на новосъздадената митническа служба. 
През 1884 г. е приет Закон за митниците и “Правилник за 
делопроизводството на митарствените учреждения”, който 
по-късно е допълнен и преработен. През 1906 г. е приет нов 
Закон за митниците, като отговор на значително разшире-
ната и усложнена външнотърговска дейност на България.  

Камарите насочват усилията си за подпомагане и по-
                                                  
279 Полезни решения на търговско-индустриалните камари. Търговски 
фар, бр. 127, 20.ІІІ.1910.  

280 Отнася се за изработените под ръководството на княз Дондуков 
Корсаков “Временни наставления за митарските учреждения на 
Българското княжество”, утвърдени през февруари 1879г.  
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добряване работата на административния персонал в мит-
ниците, състоящ се от началници, секретари, оценители, 
химици, касиери, бройци, магазинери, контрольори и др. 
Констатацията е, че броят им е недостатъчен за посрещане 
на растящите нужди, а професионалната компетентност е 
на ниско равнище. Това се доказва ежедневно, когато тър-
говците се сблъскват с редица трудности, поизтичащи от 
грешки в прилагането на тарифата, лошото функциониране 
на контролната и експертната служба и пр. Непрекъснати 
оплаквания и жалби са отправяни до камарите с искания за 
помощ и своевременната им намеса.  

За преодоляване на неуредиците от административен 
порядък ТИК дават редица предложения за реформи в 
митническото дело. Част от тях се отнасят до администра-
цията: увеличаване броя на служителите; повишаване на 
заплатите им “за отстранение побужденията за разните 
злоупотребления”; въвеждане на по-висок ценз за заемани-
те ръководни длъжности, изпращане на специализация в 
европейските страни на млади чиновници, които да се под-
готвят за контролната и експертна служби; създаване на 
нови химически лаборатории при първостепенните митни-
ци; строго делопроизводство и отчетност; уреждане статута 
на митническите посредници и пр.281  

Серията от искания, отнасящи се до администрация-
та, камарите обосновават от гледна точка на това, че тя 
трябва добре да познава и да е строга блюстителка на ред 
закони, правилници и разпоредби, често пъти противоре-
чащи или третиращи от различни гледища една и съща ма-
терия. От равнището на компетентност на администрацията 
зависи в голяма степен функционирането на целия “митни-

                                                  
281 Съкратени протоколи на Софийската ТИК, р. с. ХVІІ, с. 188; р. с. 
ХVІІІ, с. 75-83; Съкратени протоколи на Варненската ТИК, р. с. ХІІІ, 
с. 57-158, р. с. ХІV, с. 43-52; Протоколи на Пловдивската ТИК, р. с. 
ХV, с. 34, 39, р. с. ХVІ, с. 1, 35; Протоколи на Русенската ТИК, р. с. 
ХІV, с. 122, 128, 130 и др.  
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чески механизъм”, който обслужва търговията, редовното 
събиране на приходите, “хармонията” при изпълнение на 
търговските договори с другите държави и пр.  

Специално внимание се обръща на въпроса за осъ-
ществяване на “редовен, строг, вещ и справедлив контрол”. 
В тази област са налице сериозни слабости. По наблюде-
ния на камарите действията се изчерпват с ревизии, праве-
ни “от време на време” от финансовите инспектори, също с 
проверки от страна на Върховната сметна палата, свежда-
ни повече до “аритметическите действия”. Строгият контрол 
според камарите трябва да е троен, упражняван едновре-
менно - административен, финансов и съдебен. Това се 
налага, защото митниците “играят важна роля в държавно-
то управление като фискален, икономически и политически 
фактор”.282 За допълнително засилване на контрола са 
направени препоръки за някои законодателни промени. 
Например Варненската камара е на мнение, че в наказа-
телната част на закона за митниците трябва точно да се 
определят “елементите на престъпното деяние контрабан-
да” и най-строго да се наказват контрабандистите.283  

 Институционалното състояние на митническото дело 
е друг аспект, който трайно присъства в обсъжданията и 
практическата работа на камарите. Всички направени 
предложения имат една цел – рационализиране и модерни-
зация по съвременните стандарти.  

Софийската камара иска учредяване на митническо 
отделение и контролно митническо бюро при Министерст-
вото на финансите. Такова предписание съществува в за-
кона за митниците, но то не е изпълнено.284 В мотивите, ко-

                                                  
282 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара, с. ХVІІ, с. 207.  

283 Съкратени протоколи на Варненската търговско-индустриална ка-
мара, р. с. ХVІІІ, с. 321. /искането се отнася до чл. чл. 327, 354 и 373 
от закона за митниците/ 

284 Отнася се за чл. 19 на действащия закон за митниците, според 
който “ръководенето на митниците се възлага в служебно отноше-
ние на митнишкото отделение при Финансовото министерство”  
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ито изтъква столичната ТИК се посочва, че едно “върховно 
и компетентно ръководене на последната се наложи напос-
ледък и по повод на новите търговски договори със специ-
фични тарифи”. Камарата се позовава също на отправено 
искане от Германия, при сключването на търговски договор 
с България, за учредяване на специална контролна експер-
тна служба.285  

Като настоява да се пристъпи към реформиране на 
службата, Софийската ТИК конкретизира вижданията си, 
предлагайки съответна правна редакция за организационни 
и функционални промени. Според самата камара предло-
женията й са напълно в духа на модерната юриспруден-
ция.286 Специално внимание се отделя на въпроса за мит-
ническите експертизи, прилагани при спорни въпроси и 
жалби. Те трябва да се извършват от експертна комисия, 
състояща се общо от 24 души, 15 от които представители 
на Софийската ТИК.287  

Останалите камари също взимат активно участие с 
обсъждане и предложения за обновление и модернизиране 
на митническото законодателство, респективно на митни-
ческата служба. Русенската ТИК споделя мнението за го-
лямото значение на експертната комисия, но смята за 

                                                  
285 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на р. с. ХVІІ, 1908, с. 209. /&. Да се учреди митнишко отделе-
ние и контролно митнишко бюро при Министерството на финанси-
те/.  

286 Софийската камара дава своя редакция на чл. 168 от закона за 
митниците. Текстът касае принципа и начина за събиране на митата 
и други берии. Камарата възприема положително прокарването в 
нашия закон на условното осъждане при нарушенията на митничес-
ките чиновници.  

287 Това предложение на Софийската ТИК е придружено с нова ре-
дакция на чл. чл. 150, 151, 156 от закона за митниците. В експертна-
та комисия, с назначения от министъра на финансите, трябва да 
влизат: 7 души от Финансовото м-во, един представител на МТЗ, 2-
ма със съвещателен глас и 15 души от Софийската камара.  
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уместно тя да има по-малък състав. По повод нуждата от 
засилване на контрола, русенци лансират идеята за учре-
дяване в София на независим висш контролен съд. Той 
трябва да работи по възникнали спорове на всички нива - 
при митниците, експертната комисия, контролното бюро 
или други митнически власти.288  

За да направят по-ефективни своите действия, по 
предложение на Варненската ТИК, е излъчена обща коми-
сия от всички камари. Тя анализира и систематизира иска-
нията на търговците, които през януари 1909г. са предста-
вени пред Министерството на финансите. Посещението се 
оказва резултатно. Назначена е комисия от МФ, която из-
работва специален протокол. В него се съдържат конкретни 
пояснения и допълнения по всички обсъдени съвместно ак-
туални въпроси от митническата практика. 289  

Неотменна част от развитието на международните 
отношения, в частност от значение за външнотърговския 
стокообмен, е института на консулската служба. За Бълга-
рия, която трябва да преодолява историческото изостава-
не, разширяване броя на представителните структури в 
чужбина се оказва още по-наложително.  

Варненската камара прави критика и посочва недос-
татъците на българската консулска служба, като я поставя 
“най-назад от балканските държави”.290 Това мнение е спо-
деляно и от другите ТИК. Все по-настойчиво те дискутират 
възможността за увеличаване броя на представителствата 
ни, като допълнителен институционален инструмент и сти-
мул за разгръщане външнотърговските връзки на България. 
Затова камарите стават ревностен застъпник за създаване-

                                                  
288 Протоколи на Русенската търговско-индустриална камара на р. с. 
ХVІІІ, с. 321 

289 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 357-
360.  

290 ДА-Варна, ф. 63к. оп. 3, а. е. 8, л. 100.  
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то на нови търговски агентства, определяйки ги сред основ-
ните фактори за воденето на съвременна и модерна търго-
вия. В редица свои сесии и в печата ТИК излагат аргументи, 
с които отстояват последователно позицията за изграждане 
на такава мрежа от специализирани и компетентни служби. 

Въз основа на анализ за значението на междуна-
родните търговски центрове, а също като се изучава опита 
на водещите страни с прилаганите от тях форми и методи в 
областта на търговията, се лансират някои искания. Сред 
тях е това - нашата страна да има в чужбина поне 30 тър-
говско-индустриални камари, 20 търговски агентства и над 
70 търговски кореспонденти в балканските страни, Русия, 
Германия, Белгия, Австрия, Великобритания, Швейцария, 
Франция, Испания, Холандия, Португалия, Дания, Швеция, 
Норвегия, Египет,Финландия, САЩ, Аржентина, Австралия 
и др.291 Още на пръв поглед подобно предложение може да 
се опредили като твърде смело, идеалистично, но не и ре-
алистично. То е израз по-скоро на добри и благородни на-
мерения, и на едни оптимистични нагласи на българите. 

Максимализмът на горните искания е очевиден и тър-
пи сериозни възражения. На първо място трябва да се от-
бележи, че в началото на ХХ в. независимо от динамиката 
на общественото развитие и настъпилия икономически 
напредък, подобен проект предполага мащабно финанси-
ране, което не отговаря на възможности на България.292  

Искането за голям брой официални представителни 
структури в чужбина е твърде претенциозно и от гледна точка 
на участието на нашата страна и нейния относителен дял в 

                                                  
291 Катранов, К., Нуждата от български търговски камари, агентства и 
кореспонденти в странство. Народно стопанство, бр. 3-4, от 15 март 
1908.  

292 Гешов, Ив. Евст., Богатството на България. Сп. БИД, г. ХІІІ, 1909, 
кн. 4-5. Гешов посочва, че паричната наличност на България през 
1907г. възлиза на около 90 млн. лв.  
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международната търговия.293 Известният икономист Кирил 
Попов, като прави анализ на търговската 1908 година отбе-
лязва, че тя е твърде характерна и все още “рисува България 
като изолирана стопанска единица от икономическия концерт 
на напредналите държави” и във “всемирния икономически 
живот” може да се постави преди всичко в “партидата на 
страните покупателки на индустриални стоки”.294  

Разбира се, настоятелните ходатайства на камарите за 
разширяване на консулската мрежа и назначаването на нови 
търговски агенти с официален статут, в някои конкретни слу-
чаи имат своите основания. Това става ясно при един селек-
тивен поглед върху съществуващата действителност.  

Така например, ако се разчете експортната картина 
на нашата търговия с брашна за Египет, може да се конста-
тира, че България има солидни позиции и е сред най-
големите вносители, каквито са Франция, Русия, Испания, 
Англия, Белгия, изпреварвайки държави като САЩ, Герма-
ния, Австро-Унгария, Холандия, Турция и др.295 На египетс-

                                                  
293 СпБИД, кн. 6-7, г. ХVІІ, 1914. В статистиката за внос-износа в света 
дадена в Weltwirt schaftliches Arhif за 1907г. за България е отбеля-
зан внос-износ 100 млн. м. с нарастване през 1911г. съответно внос – 
161 млн. м., а износ –151 млн. м., което отрежда на нашата страна 
една от последните позиции между участниците в големия световен 
пазар. (изчисленията са в милиони марки като 1м. =1, 25 лв. Според 
цитираното немско издание водеща позиция има Англия с внос за 11 
222 млн. м., износ за 8691 млн. м. през 1907 г., а през 1911 г. стойнос-
тите са съответно на вноса 11 779 и износ 9 264 млн. м. ; С по-ниски 
показатели от България са само Сърбия и някои колониални страни.) 

294 Попов, К., Общ преглед на търговията на България, СпБИД, г. ХІІІ, 
1909, кн. 1.  

295 Списаревски, К., Значението на пазара в Египет за българската тър-
говия, СпБИД, г. ХІ, 1907, кн. 6. (През 1905г. България прави внос от 2 
783 666 кг. на стойност 23 413 ег. лири, а през следващата 1906г. уве-
личението е съответно 3 405 944кг. брашно за 29 365 ег. лири. За съ-
щия период Франция внася в Египет 78 164 838 кг. за 620 283 ег. л., 97 
441 764 кг. за 790 264 ег. л. ; Русия за същия период съответно 16 472 
498 кг. за 163 872 ег. л. и 15 795 584 кг. за 157 072 ег. л. ; Англия внася 
през 1905г. - 3 874 694 кг. брашно за 31 250 ег. л., 1906 - 10 843 510 кг. 
за 86 565 ег. л. ; Белгия 1905г. - 1 091 102 кг. за 8 335 ег. л., 1906 уве-
личението е 3 763 720 кг. за 29 365 ег. л. и пр. )  
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кия пазар търсени са също качествените български тютюни, 
добитък, шаеци и пр.296  

Именно позовавайки се на такива аргументи, камари-
те многократно искат от българските правителства да се 
открие търговско агентство в Египет. Това се смята като 
важна стъпка, която допълнително би стимулирала търгов-
ския обмен между двете страни и която в много отношения 
би улеснила и поощрила българските експортьори. 

Обяснимо висок е интересът от страна на камарите за 
създаване на нови търговски агентства в Турция - район с 
исторически утвърдено търговско значение за българите. 
Тук европейците вече са стъпили здраво и създават тър-
говски музеи, експортни складове, посреднически бюра, 
свои търговски камари, банки, изпращат пътуващи агенти, 
като всичко това работи безотказно за осигуряването на 
клиенти и пазари. 

България има търговски агентства в Солун, Серес, 
Битоля, Одрин и Скопие, но от гледна точка на динамиката 
на икономическите процеси в началото на ХХ в. и близката 
им перспектива, този брой на нашите представителства е 
преценен за крайно недостатъчен. Затова камарите подк-
репят взетите в редовните им сесии предложения за назна-
чаване на допълнителни търговски консули.Те трябва да 
предоставят всеки месец или на шест месеца доклади, кои-
то да се публикуват в Държавен вестник, както и да пос-
редничат за осигуряването на директни контакти между 
търговците и пр.297  

                                                  
296Пак там. (Общата стойност на целия внос на България за 1905г. 
възлиза на 29 043 ег. лири, а през 1906 г. той е за 54 072 ег. л. или 1 
408 472 лв. Посочените от Списаревски данни са взети от официал-
ната статистика на Египет, която е направил английският предста-
вител в Египет лорд Кромер. ) 

297 Българските търговски агентства в Турция, Народно стопанство, 
бр. 18, 1.ХІІ.1904.  
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В пряка връзка с търсенето на стимули и начини за 
поощряване на внос-износа стои въпроса за комуникациите 
и транспорта. В случая ще отбележим специално морския 
транспорт, който е с национално значение и към него кама-
рите проявяват подчертан интерес. Според оценките на 
Варненската камара в тази област държавата все още не е 
направила много. 298  

В периода на управление на Ст.Стамболов (1887-
1894 г.) са положени сериозни грижи и са предприети зако-
нодателни действия за развитието на транспорта и съоб-
щенията в страната. Кабинетът приема специална програ-
ма за разширяване на жп мрежата и строителство на прис-
танищата във Варна и Бургас, която е одобрена от V ОНС. 
Основната цел е да се създадат най-благоприятни условия 
за ускорено развитие на националната индустрия и търго-
вията. 299 

След стартиране на програмата са направени съот-
ветни проучвания за двете черноморски пристанища в гео-
логическо и хидрографско отношение от английският инж. 
Хартней, а плановете по строителството са подготвени от 
инж. А.Герард, който е държавен инспектор по шосетата и 
мостовете във Франция.300 Бургаското пристанище е откри-
то официално за експлоатация от княз Фердинад на 

                                                  
298 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 8, л. 100-103.  
299 Костов, Е. и др., История на железниците в България, С., 1997, с. 

37-41.  
300Доклад върху положението на някои отрасли на търговията, индус-
трията и производството, действащи в района на Варненската тър-
говска камара през 1903 г., Вн., 1905, с. 44. Строителството на прис-
танището в Бургас първоначално е отдадено на белгийската фирма 
“Casse et Н. Liepens”, но контракта е прекратен и е сключен друг с 
фирмата “ Les Batignolls”, което довършва строителните работи. 
Построяването на Варненското пристанище е възложено на ф-та 
Михайловски & Хайребедиян, което впоследствие се преименува в 
Българско анонимно акционерно д-во.  
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18.V.1903 г., а Варненското на 10.V.1906г.301  
С оглед на бъдещото развитие на морския търговски 

транспорт през 1893 г. е създадено Българско търговско 
параходно дружество (БТПД), като е следван акционерния 
принцип с дялово участие на държавата /52%/. Варненската 
камара има пряко отношение към БТПД поради обвързва-
нето на нейни членове с организацията и дейността на 
дружеството. В периода 1904 – 1908 г. в Управителния и 
Проверителен съвет са: Тони Петров, Венчан Христов, 
П.Г.Петрович, Яков Найденов, Атанас Брусев, Стефан Пи-
ронков, Сава Димитров, Петко Баев, Янко Славчев, Марко 
Симеонов, Илия Шотов и правителствените делегати инж. 
Златан Бръчков и инж.Ив.Манафов.302 Мнозинството от по-
сочените лица фигурират в списъците на действителните 
членове на Варненската камара, а Т.Петров, П.Г.Петрович, 
Я.Славчев заемат и ръководни позиции в нея. Честа прак-
тика е годишните общи събрания на акционерите да се 
провеждат в сградата на Варненската камара.  

По повод дейността на БТПД и неговото ръководство 
в отношенията с Бургаската камара възникват известни 
търкания. Държавата е упреквана във фаворизиране на 
дружеството, а работата на неговата Дирекция е определя-
на за “несъстоятелна”.303 В друг документ тази оценка се 
потвърждава и засилва. В него е отбелязано как “най-
релефно изпъква плачевното състояние на дружеството, 
като главна причина е допуснатото предимство на държа-
вата в управлението. Последиците са “фаворизация, парти-
занство, разстройство, злоупотребление с дружествените 
средства”.304 Ако в тази градация присъства отрицание то 
се дължи, по наше мнение, повече на пристрастност, откол-

                                                  
301 Доклад до Негово величество Фердинанд /цар на българите /. . ., с. 

710-712.  
302 ДА-Варна, ф. 3, оп. 1, а. е. 39, л. 16-17.  
303 ДА-Бургас, ф. 5к, оп. 2, а. е. 17, л. 61-62.  
304 Пак там, ф. 5к, оп. 2, а. е. 17, л. 87, Доклад за развоя на БТПД 
Варна.  
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кото на реална и точна преценка. Това показва един поглед 
върху балансите на д-то. Към 31.ХІІ.1905г. неговите активи 
и пасиви възлизат на 1 783 266 лв., а през следващата от-
четна година 1906г. е регистриран спад, който обаче е нез-
начителен, тъй като сумата възлиза на 1 761 945 лв.305  

Първоначално БТПД закупува два английски кораба 
за обезпечаване линията Варна – Бургас – Цариград. Те се 
оказват недостатъчни за обслужване на нарасналите нужди 
на вносно-износната търговия през черноморските приста-
нища. Затова в българската презморска търговия се включ-
ват и други превозвачи от чужди параходни дружества, кои-
то са без субсидии от нашата държава - 3 гръцки, 2 анг-
лийски, два австро-унгарски и един руски представител. 

Нуждите обаче на нарастващия външен стокообмен 
на България, както и ориентацията на маршрутите на БТПД 
до Близкия Изток, са сред основните причини да се търсят 
допълнителни начини за разширяване на морския трафик. 
Затова Народното събрание вотира договора с френското 
мореплавателно д-во “Fraissinet”. В мотивите се изтъква 
преди всичко двойно нарасналия обем на търговията меж-
ду нашата страна с Франция и Италия. Договорът предвиж-
да извършване на 15 – дневни редовни рейсове от Варна и 
Бургас за Генуа, Марсилия и обратно. Премията предвиде-
на да получава превозвача е 2 зл.лв. на тон.306 Подобен 
договор е сключен и с немското морско д-во “Deutsche 
Levant Linie” /D.L.L/, което обслужва търговията по линията 
Анверс - Хамбург. По предложение на изпълнителната 
власт на камарите е възложено да следят за точното 
изпълнение на контракта.307 

На една от своите сесии Варненската камара взима 

                                                  
305 ДА-Варна, ф. 3к, оп. 1, а. е. 40, а. е. 41, а. е. 43. Отчети на Управи-
телният съвет на БТПД.  

306 Яранов, Ат., Стопанската политика на България от 1878 до 1928 
г., С. 1934, с. 176-177.  

307 Съкратени протоколи от заседанието на редовната сесия на Вар-
ненската ТИК 21-28.ХІ.1901, с. 5-7.  
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решение да ходатайства пред МС да стане гарант на БТПД 
пред някоя корабостроителница, за да се закупят още два 
парахода, с които ще се осъществи редовна линия между 
нашите черноморски пристанища и Египет.308 В основания-
та се изтъква силната позиция на българските търговци на 
египетските пазари, както и готовността на БТПД да под-
държа подобна морска линия. Така към 1909г. вече дейст-
ват четири парахода - “България”, “Борис”, “Кирил” и “Вар-
на”. Те осъществяват търговския трафик до Истанбул, Де-
деагач, Кавала, Солун, Пирея, Александрия и крайбрежие-
то на Сирия и Палестина.309  

Успоредно с исканията за държавна подкрепа твърдо 
се настоява да бъде спряно субсидирането на двете чужди 
компании “Fraissinet” и “Deutsche Levant Linie” показали 
“неблагоприятни резултати”.310 Останалите камари също 
споделят мнението за преосмисляне и ревизиране на конт-
рактите с двете известни компании. Аргументите в тази по-
сока съдържат главно оценки и данни за ниската им ефек-
тивност и слаба заинтересованост да работят в полза на 
българските икономически интереси. Настояването за ели-
миниране на превозвачите очевидно има резон, тъй като 
отношенията им с изпълнителната власт стават обект на 
парламентарен анкетен контрол.311 

По-важно остава обстоятелството, че през разглеж-
дания период в компетенциите на Варненската и Бургаска-
та камара влизат всички въпроси, отнасящи се до органи-
зацията, функционирането и поддръжката на пристанищата 
и службите им. В техния обхват на влияние остава и БТПД.  

                                                  
308 Съкратени протоколи на Варненската търговско-индустриална ка-
мара на ХІV р. с. 1905, Вн., 1906, л. 113.  

309 Тошев, Г., Българското търговско-параходно дружество във Вар-
на, Сп. БИД, г. ХІІІ, 1909, кн. 9-10, с. 628 и сл. ; Народно стопанство, 
г. VІІІ, 1912, бр. 9.  

310 Пак там.  
311 Гешева, Й., Парламентарните анкетни комисии по министерската 
отговорност 1884-1923г. С., 2003, с. 186, 202.  
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В цялостната си позиция и дейност по отношение на 
външната търговия, камарите са водени от стремеж да 
окажат съдействие за засилване стокообмена и износа на 
нашите произведения в чужбина. Същевременно предпри-
еманите постъпки по отношение на вноса, винаги са били 
целенасочени с оглед защитата на промишленото произ-
водство в страната. 

2. ПОДПОМАГАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАНАЯТИТЕ И 
ИНДУСТРИЯТА В СТРАНАТА 

Дребностоковото стопанство във всичките му основни 
аспекти е постоянен обект в работата на камарите. Занаят-
чийството се приема като “истинска продуктивна сила на 
държавата”, “не е осъдено на умиране, както твърдят ня-
кои”, а остава важен стопански фактор и при новите усло-
вия. Дребните собственици са сред най-големите социални 
групи у нас. Към 1893г. самостоятелните занаятчии са 76 
773, а броят на техните работници и помощници възлиза на 
105 151 души.312 След първоначалния упадък се очертава 
тенденция на нарастване и стабилизиране на тези слоеве. 
Затова управляващи и стопански институции, включително 
камарите, набелязват мерки за ограничаване на разорява-
нето, за по-безболезнено и бързо адаптиране към капита-
листическата действителност и правилно развитие на 
дребностоковия сектор в българската икономика.  

Уреждането на занаятчийския въпрос има и социални 
аспекти. Както отбелязва Пловдивската камара “нашите де-
зорганизирани занаятчии в отчаянието си начеват да мис-
лят, че никога няма да се подобри тяхното положение, че 
никой не мисли за тяхната съдба...”313 Младите все по-
трудно решават да се посветят на някой занаят. Това пра-
                                                  
312 Развитие на индустрията в България, с. 42.  
313 Доклад от Бюрото на Пловдивската търговско-индустриална кама-
ра за икономическото сътояние на района през 1895-1896г., с. 5.  
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вят повече децата на бедните, докато по-заможните роди-
тели гледат да изучат своите наследници и да им намерят 
престижна и доходна работа. 

В средите на камарите се разискват причините за 
бързия упадък на занаятите след Освобождението. Плов-
дивската ТИК с нескривана носталгия отбелязва: “отпадъка 
на еснафите остави насред пътя техниката; няма вече кой 
да се грижи за качеството на производството, за достойнст-
вото на майсторите, за добрите нрави на чираците, за ос-
нователното им изучаване...” 314  

Минорният тон на тази констатация е напълно разби-
раем. Само довчера, както отбелязва Ив.Хаджийски, “копи-
ето и боздуганът се бяха преклонили пред иглата и аршина. 
Румънските селяни режеха дини с габровски ножчета, 
стружките моми белеха пирдопски платна, виенските бур-
жоа носеха ботуши от тетевенски сахтян, цариградските 
ефендита закусваха с дряновски луканки, александрийски-
те кадъни пиеха мляко от копривщенски биволици, в цялата 
почти турска империя се носеха дрехи, шити в Копривщица, 
Клисура, кроени шаяци, тъкани в Троян и Рупча, гайтаноса-
ни с габровски, карловски или калоферски гайтани.”315  

 Но настъпилата свобода води след себе си радикал-
ни промени. Според Варненската ТИК корените на “злото” 
трябва да се търсят в “разрушаването из дъно на патриар-
халната наша обществена организация”, последвалото 
“разрушаване на еснафската наредба” и “отварянето на 

                                                  
314 Доклад от Бюрото на Пловдивската търговско-индустриална кама-
ра за икономическото състояние на района на камарата през 1895-
1896 г., Пв. 1897, с. 4-5.  

315 Хаджийски, Ив. Гражданска смърт или безсмъртие. Оптимистична 
теория за българския народ, С., 1986, с. 63; Вж. Косев, К., За капи-
талистическото развитие на българските земи през 60-70-те години 
на ХІХ век, С., 1968; Каменов, Е., Българското занаятчийство и не-
говото стопанско значение в миналото и сега, СпБИД, 1947, кн. 9-10; 
Зарев, К., История на българското производство, Пв., 1996 и др.  
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нашите граници за цивилизований свят”.316 
Подобна е констатацията на К.Попов за “смъртонос-

ните удари” понасяни от местното еснафско производство. 
Той посочва:”Тази епоха съвпада с епохата на най-
интензивното израстване на европейската капиталистичес-
ка индустрия и грандиозното развитие на производствената 
техника и с последствията от това – политиката на усилено 
търсене и завладяване чуждите пазари. От друга страна, 
тая епоха съвпада с епохата на политическата трансфор-
мация на България, която от една турска провинция със 
средновековни политически и социални отношения и полу-
източна култура се подложи на новото управление на ре-
жима на западноевропейските държави. Това двойно влия-
ние не закъсня да произведе реакция в стопанските и соци-
алните форми на живота. То нанесе решителен удар на 
доминиращото тогава затворено домашно и еснафско сто-
панство и разчисти пътя на стоковото парично производст-
во и на западноевропейската конкуренция.”317  

Настъпилите дълбоки процеси на промяна са анали-
зирани и от Софийската камара. Нейното становище за 
състоянието на дребното производство у нас е, че “пропа-
дането нямаше да е така стремително”, ако занаятчийте 
бяха “проникнати от духа на американската солидарност, от 
оня на германското взаимно доверие”, ако имаха “добро 
разбиране на общите съсловни интереси, на съсловното 
единомислие и въобще, ако бяха проникнати от вяра в си-
лата на съединението.”318 

Основните насоки за провеждането на целенасочена 

                                                  
316 Доклад върху икономическото състояние на района на Варненска-
та ТИК през 1896г., с. 10-11.  

317 Попов, К., 25-годишнината на Българското икономическо дружест-
во и стопанска България през 1895-1920г. СпБИД, ХХ, с. 12 . 
/цитирано по Ж. Натан, Стопанска история на България, с. 269/.  

318 Доклад до Министъра на търговията и земеделието за икономи-
ческото положение на района на Софийската търговска камара през 
1906-1907, с. 138.  
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и системна занаятчийска политика са дадени през 1892г. на 
Първия земеделско-промишлен събор. На него са набеля-
зани законодателни мероприятия с протекционистичен ха-
рактер, съчетани с идеи за разгръщане на частната иници-
атива, стимулиране и активизиране на дребните произво-
дители. Заслугата за формулираните програмни задачи с 
близка перспектива принадлежи на Ив.Евст.Гешов. 319 

Сред препоръчаните на събора мерки са: създаване 
на свободни дружества за взаимно подпомагане; промяна 
на “ограничителната” еснафска наредба; развитие на зана-
ятчийското образование; откриване на практически рабо-
тилници, каквито “днес действат в белгийската дребна про-
мишленост”; доставянето на нови машини и инструменти с 
подкрепата на окръжните и общински съвети; създаване на 
условия за евтин кредит, тъй като “парите с ниска лихва са 
най-силните лостове за подигането на целия народен по-
минък” и др.320  

По този очертан път камарите тръгват още през пър-
вите години след създаването им. Техният стремеж е, от 
една страна да подпомогнат държавата за осъществяване 
на нейната градивна стопанска политика, а от друга страна, 
да са помощник на занаятчиите при решаване на техните 
ежедневни и по-дългосрочни задачи.  

Въз основа на проучванията за икономическото със-
тояние на своите райони, ТИК регистрират конкретните 
проблеми и нужди на дребното производство. Това служи 
за ориентир как да се действа на местна почва. Макар и с 
известна регионална специфика, камарите обсъждат въп-
роси, които по същество представляват повторение на 

                                                  
319 Мичев, Д., Първото българско земеделско-промишлено изложе-
ние и събор в Пловдив 1892. В:100 години от първото българско зе-
меделско-промишлено изложение, С., 1992; Пак там, Николова, В., 
Пловдивското изложение и стопанската политика на България в 
края на ХІХ век, В: 100 години от първото Българско земеделско-
промишлено изложение, Пв., 1992.  

320 Гешов, Ив. Евст., Възгледи и дейност, С., 1926, с. 98-104.  
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предписанията дадени от събора през 1892г. Те включват 
отново: осигуряване на лесен и достъпен кредит; откриване 
складове за общи покупки на материали или за обща про-
дажба; арбитражен съд при спорове; евтина доставка на 
машини, сечива и оръдия за колективно или индивидуално 
ползване; уреждане на конкурсни изложения; повишаване 
качеството на продукцията и производителността на труда 
чрез разширяване на професионалното образование; вза-
имопомощ при нещастни случаи и т.н.321  

В подхода към решаване на занаятчийския въпрос в 
определена степен се чувства немско влияние. Камарите 
проучват законите в Германия от 1881, 1884 и 1887г. Спо-
ред последния се определят два вида сдружения в бранша 
– свободни и факултативно-задължителни.322 Интерес е 
проявен и към изследванията на Георг Адлер върху исто-
рията и съвременното състояние на немското занаятчийст-
во.  

През разглеждания период, като изпълняват съвеща-
телните си функции, камарите взимат отношение към на-
шето законодателство в областта на дребното производст-
во.  

През 1898 г. е приет Закон за уредба на еснафите. 
Той съдържа общо 10 глави и 122 чл. Текстовете засягат: 
цел и устройство на еснафските сдружения; за лицата, кои-
то се числят към еснафството; калфи; еснафски майстори и 
техните права и длъжности; еснафски събрания; длъжности 
на еснафския комисар, на първомайстора, на неговия по-
мощник, на съветниците, на бирова /чауша/ и на еснафски-
те членове; еснафски съюзи; арбитрален съд; занаятчии от 
странство; допълнителни разпореждания.323  

                                                  
321 Вж. Докладите за икономическото състояние на районите на Со-
фийската, Пловдивската и Варненската камари.  

322 Мутафов, Хр., Новата занаятчийска политика, Народно стопанст-
во, г. І, бр. 2, 23.І.1904;Немска занаятчийска политика, Народно сто-
панство, г. ІІ, 10.Х.1905, бр. 13.  

323 ДВ, бр. 30, 9.ІІ.1898.  
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Основната идея, която е прокарана със закона е въ-
веждане на задължително сдружаване за описаните 22 ви-
да занаяти. Като подпомага тяхната производствена 
дейност държавата трябва да осъществи пряк надзор, 
представлявана от МТЗ и финансовите власти. От съдър-
жанието на постановленията личи стремеж да се запази 
традицията, утвърдения с десетилетия материален тип 
култура, съхранил душевното богатство на майстора и ре-
гионалната специфика. От друга страна, се търси въвежда-
нето на нови регламенти, които да помогнат за по-бързото 
приспособяване на занаятите към динамиката на стопанс-
ките промени у нас.  

Въпреки добрите намерения на управляващата На-
родна партия да осъществи държавно покровителство и 
защита за дребния собственик-производител, отрицателна-
та реакция не закъснява. Тя идва от различни страни. Ос-
новната причина е въведеното принудително сдружаване 
за занаятчиите. Това е прието като натиск на властта и 
ретроградна мярка, още повече, че при изпълнението на 
закона административните и финансови власти прилагат 
масово глоби при отказ на желаещите да се организират. В 
парламента, а също и в камарите, постъпват многобройни 
жалби и заявления. При надигналото се общо недоволство 
Х ОНС отменя закона. 

Започва подготовка за изработването на друг проект, 
който да въведе съвременни правила за развитието на 
дребния сектор в производството. С тази задача се заема 
Занаятчйският съюз. Ангажимент поема също и Софийска-
та камара, като превежда аналогичния румънски закон за 
занаятите.324 След съгласуване с МТЗ, през 1903г. парла-
мента утвърждава нов вариант на Закон за организация на 
занаятите и еснафските сдружения, допълнен през 

                                                   
324 Сакаров, Н., Производството и занаятите, Занаятчийска дума от 3, 

7, 10, 14 декември 1927.  
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1906 г.325 Специално за камарите най-съществената после-
дица е отнемане на дотогавашните им права върху органи-
зацията на занаятчиите. Всички ТИК изказват недоволство 
и разочарование за “незаслуженото” отношение. С извини-
телен тон отделението за търговията към МТЗ поднася на 
ТИК съжаленията си. Прехвърляйки отговорността, упреци-
те са отправени към частната инициатива, която с “твърде 
неуместни” предложения “разваля, вместо да прокарва за-
коните”, както това се случва с Еснафския закон.326  

Отрицателната си позиция Русенската камара излага 
“от гледище на общата стопанска политика на страната” и 
подчертава, че законът “не може освен да бъде осъ-
ден...защото е от съмнителна полза за сегашните еснафи”. 
Това мнение не противоречи принципно на виждането, че 
организирането на занаятчиите е залога за тяхното добро 
бъдеще. При обсъжданията се отбелязва, че “в сдружава-
нето на икономически слабите днешната модерна държава 
вижда най-мощното средство за разрешение на занаят-
чийския и работнически въпроси.”327 Но според Русенската 
ТИК, организацията на дребните производители задължи-
телно трябва да се постави на нови търговско-промишлени 
основи, което ще подпомогне разгръщането на частната 
инициатива.  

Междувременно в хода на своята работа Централния 
комитет при Еснафския съюз се обръща към камарите за 
съдействие. Искането е към ТИК да бъдат създадени спе-
циални занаятчийски бюра. Това е прието като фактическо 
признание, че съюза няма достатъчно морални и матери-
ални сили сам да разреши занаятчийския въпрос.  

При тези обстоятелства, Софийската камара преце-
нява, че “жизнените интереси на занаятчиите се поставят 

                                                  
325 ДВ, бр. 134, 23.VІ.1903; бр. 60, 16. ІІІ.1906.  
326 Съкратени протоколи на Софийската камара на р. с. ХІ, ХІІ, ХІІІ 
през 1902, 1903, 1904, с. 217-219.  

327 Русенската търговско-индустриална камара по занаятите, еснафс-
ката организация и социализма в България, СпБИД, 1907, кн. 2-3.  
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на игра и страдат главно от липса на здрава директива”. На 
едно от заседанията си ТИК обстойно анализира създаде-
ното положение и формулира мотивите за промяна. В тях 
централно място е отделено на въпроса за връщане конт-
рола на камарите над занаятчийските организации. Отбе-
лязва се, че “моралното и практическо възпитание на зана-
ятчийската класа, образуването на интелигентен работни-
чески свят, развитието на похватности, приложени за нап-
редъка на народното богатство, защитата на занаятчийския 
труд, всичко това изисква, налага съществуването на ком-
петентни учреждения”.328 А като такива камарите вече са се 
доказали в процеса на своята многостранна дейност, зато-
ва предявените претенции могат да се приемат за основа-
телни. Изтъкнато е също, че в почти всички държави зако-
нодателството, третиращо организацията на занаятчийст-
вото предоставя правата за тяхното ръководство и контрол 
на търговско-индустриалните камари.329 

Дебатите по занаятчийския въпрос в стопанските 
среди продължават няколко години с различна интензив-
ност. Това оказва съществено влияние върху подготвител-
ната работа за предстоящите законодателни изменения и 
допълнения. В процеса на изясняване на становищата, ка-
марите единодушно аргументират необходимостта от при-
лагане на по-ефективни форми за организация и покрови-
телство на дребните производители. 

С пристрастност към въпроса Русенската камара изп-
раща няколко ходатайства до МТЗ. В едно от тях, се насто-
ява за факултативно сдружаване, за отнемане надзора и 
ръководството на сдруженията от Еснафския съюз и пре-
доставянето му на “особени занаятчийски камари”, които да 
се намират към ТИК и се издържат от тях. В обръщението 
се настоява още МТЗ да снеме правото си да разтурва 

                                                  
328 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 29, л. 107.  
329 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на р. с. ХІ, ХІІ, ХІІІ, с. 217-219. Протокол № 4/7.Х.1904.  
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сдруженията, да се създаде занаятчийски взаимоспомага-
телен фонд от задължителен членски внос, както и да се 
предвиди уреждането на занаятчийски кооперации и банки 
в подготвяните законодателни промени.330  

Въпросът за извършване на законодателната промя-
на става актуален през 1909г. По отзивите става ясно, че 
сега намеренията на министър Ан.Ляпчев е да се направи 
опит за “рязък завой”. Принципът на задължителността при 
сдружаването е заменен с доброволност, предвидените 
мерки за покровителство имат нов характер, целящи мо-
дернизиране на занаятчийското производство.331 За онези, 
които вече са сдружени или предстои да го направят със 
свободен избор, държавата ще има грижа да даде известни 
преимущества. Има и други нови моменти. В подготвения 
законопроект се дава дефиниция на категорията “занаят”, 
предвижда се при всички ТИК създаването на занаятчийски 
бюра, които да съблюдават точното приложение на закона, 
проектиран е нов институт - Съвет на калфите, регламен-
тира се помирителния съд и др.332  

В мотивите към законопроекта министър Ан.Ляпчев 
лансира още идеята за създаване на кооперативна банка, 
която да поеме част от дребното кредитиране.333 Повдигнат 
е също въпроса за предоставяне привилегии на занаят-
чийските кооперации, каквито права имат индустриалците, 
както и тези сдружения да бъдат предпочитани при дър-
жавни доставки до 10 000 лв.334  

                                                  
330 Законопроект за организиране и подпомагане на занаятите. Реше-
ние на Русенската ТИК в събрание от 30.І.1910, Търговски фар, бр. 
116, 10.ІІ.1910.  

331 Д-р Екимов, Ив., Новият законопроект за организиране и модер-
низиране на занаятите. Търговски фар, бр. 116, 10.ІІ.1910.  

332 Нов законопроект за организиране и подпомагане на занаятите, 
Търговски фар, бр. 113, 30.І.1910.  

333 Реализацията на тази идея не закъснява и през 1910 г. е създаде-
на Българската централна кооперативна банка.  

334 Яранов, Ат., Стопанската политика на България /от 1878 до 1928г. 
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В коментарите по законодателната инициатива е пос-
тавен и друг акцент. Той се отнася до предложението за 
създаване на Централно занаятчийско бюро и специален 
съвет към него, като звена към МТЗ. Идеята е посрещната 
с одобрение. В задълженията на занаятчийското бюро 
трябва да влизат: предоставяне на сведения от различен 
характер, интересуващи дребните производители; уст-
ройване на постоянни и временни изложби на техника; под-
помагане развитието на професионалното образование; 
покровителстване на кооперативното дело за доставка на 
сурови материали, за общо ползване на малки машини и 
мотори; съдействие при кредитирането; издаване на еже-
годен отчет за положението на покровителстваното занаят-
чийство и пр.335  

За по-голяма оперативност в проекта е предвидено 
създаване на мрежа от окръжни занаятчийски комитети. 
Във всеки от тях трябва да влизат съдия, учител, майстори 
и калфи, представител на ТИК. Последното е възприето ка-
то знак, че на камарите се отрежда ролята на пръв помощ-
ник и сътрудник на изпълнителната власт при провеждане-
то на занаятчийската политика.  

След влизането в сила през 1910 г. на новия закон за 
организиране и подпомагане на занаятите, еснафските 
сдружения са принудени да се преустроят, като съставят и 
нови устави.336 За изпълнението на тази задача те получа-
ват помощ от камарите. Наред с това към ТИК започват да 
функционират проектираните занаятчийски бюра. В обхвата 
на тяхната дейност се включва: разрешаване на спорове; 
издаване на майсторски свидетелства; утвърждаване уста-
вите и измененията на сдруженията; упражняване на съв-

                                                                                       
/, С., 1934, с. 210-211.  

335 Новият законопроект за организиране и подпомагане на занаятчи-
ите, Народно стопанство, г. V, бр. 1, 1.І.1909.  

336 ДВ, бр. 84, 21.ІV.1910.  
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местен с МТЗ надзор при оспорване решения на общите 
събрания на д-та; назначаване членове на занаятчийските 
помирителни съдилища; издаване постановления за нала-
гане глоби на нарушителите и пр.337  

Камарите имат стремеж да окажат и практическа под-
крепа на дребните производители. Отпусканите са индиви-
дуални финансови помощи, главно за специализации в 
страната и чужбина, в отделни случаи и за закупуване на 
техника. Общо споделено е мнението за изключителната 
важност на материалната обезпеченост и на кредита за 
перспективното развитие на занаятчийството. 

В тази насока обаче повече са трудностите, отколкото 
добрите резултати. Това се вижда в един от отчетите на 
Бургаската камара, в който се отбелязва, че тя е засипвана 
от молби за финансова помощ, но не е могла да удоволет-
вори “нито едного”. Затова идва предложението проблема 
да се реши от БНБ чрез създаване към нея на специален 
отдел. В едно от решенията на Бургаската ТИК е записано: 
“да се ходатайства при всеки клон на БНБ да се уредят бю-
ра за занаятчийски кредит”.338  

Друга форма за насърчение на занаятите представ-
лява организирането на местни конкурси и събори. Такава 
практика е налице в повечето европейски страни. Финанси-
рането у нас се осигурява от държавата, средства отделят 
и ТИК. Показателно е отношението на Пловдивската кама-
ра, която през 1904г. основава фонд за организиране на 
местни занаятчийски изложби и раздаване на конкурсни 
премии. От своя страна, варненци отправят предложение 
до всички камари наред с отделянето на средства от собст-
вените им бюджети за такива мероприятия, да ходатайст-
ват пред окръжните съвети да направят същото.339 

Начало на организираното представяне на дребните 

                                                  
337 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . . ., с. 146.  
338 ДА-Бургас, ф. 5к, оп. 2, а. е. 17, л. 52-53.  
339 ДА-Варна, ф. 63к, оп. 3, а. е. 5, л. 117.  



164 

производители е поставено още през 1898г., когато в Плов-
див е проведен Първият занаятчийски конкурс. Инициатор и 
организиатор е МТЗ. Чрез тази форма, успешно наложена 
от управляващата Народна партия, се цели поощряване на 
многобройните представители на най-жизнеспособните 
традиционни занаяти в нашата страна. При подготовката на 
мероприятието, за осигуряване на по-добра организация, е 
изработена програма, включваща изисквания и правила 
към участниците.340  

При откриването на Първият занаятчийски конкурс 
присъстват редица официални лица, което е свидетелство 
за представителният му характер. Поздравленията поднася 
министърът на земеделието и търговията Константин Ве-
личков. В словото си той посочва какви належащи нужди 
имат занаятчиите, но същевременно подчертава необхо-
димостта от модернизация на тяхното производство чрез 
непрекъснато придобиване на съвременни технически поз-
нания.341 На най-изявилите се са раздадени награди за из-
работените предмети на домашното тъкачество, кроячест-
во, обущарство, златарство, бакърджийство, бъчварство, 
седларство, грънчарство и столарство.342  

Съпричастни с мероприятието, търговско-индустриал-
ните камари оценяват положителната роля, която този кон-
курс ще изиграе за стимулиране на производителите. Ка-
марите препоръчват също тази практика да бъде развита и 
в бъдеще. Така при създадени благоприятни условия ще 
могат да се включат все по-голям брой занаятчии в една 
благородна надпревара за демонстриране на напредъка в 
производството, на усвоените по-високи технически умения 
и професионална интелигентност.343  

До навечерието на войните камарите съдействат за 
организирането на мелничарския конгрес, участват с деле-
                                                  
340 ДВ, бр. 66, 5.VІІІ.1898.  
341 Изток, бр. 66, 22.ІХ.1898.  
342 Мир, бр. бр. 588, 591 от септември 1898.  
343 Бюлетин на търговско-индустриалните камари, бр. 47, 24.ІХ.1898.  
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гати на конгреса и събора на розопроизводителите, както и 
на рибарския събор в Свищов. При провеждането на по-
добни инициативи, както и на земеделски и занаятчийски 
конкурси с местен характер, повече се разчита на офици-
алната власт и на окръжните съвети. По-голяма активност 
ТИК проявяват при подготовката за българското участие в 
международните търговски изложения, които ще бъдат раз-
гледани по-нататък.  

Друга специална област, в която камарите работят 
през целия разглеждан период е индустрията. Нейното 
състояние, тенденциите на развитие, проблемите и подхо-
дите за тяхното преодоляване са постоянно в полезрението 
на ТИК. И това е напълно обяснимо, не само поради харак-
тера на мисията изпълнявана от камарите. Едрото индуст-
риално производство е синонима на модерността, има важ-
на роля за цялостния облик на стопански живот в страната, 
то разкрива магистралния път за разгръщане на частната 
инициатива и на предприемачеството в широки мащаби.  

Основите са поставени още през Възраждането, кога-
то по българските земи се появяват първите фабрики на 
Балканите. Това са предприятията на известния Добри Же-
лязков – Фабрикаджията и на фамилията Гюмюшгердан.344 
До началото на 70-те години на ХІХ в. са изградени няколко 
десетки фабрични предприятия главно текстилни и прера-
ботвателни. В хода на националноосвободителното движе-
ние, в пожара на въстанията и в последвалата Руско-турска 
освободителна война частично или напълно голяма част от 
създаденото е разрушено и унищожено.  

Така на прага на своя нов държавен живот Княжество 
България разполага с 20-30 оцелели предприятия и всичко 
предстои да започне почти отначало. Не трябва да се заб-
равя и факта, че България няма потомствените фамилии 
                                                  
344 Вж. по въпроса:Генчев, Н., Българско възраждане, цит. съч. 

;Беров, Л. и др., Стопанска история на България 681-1981; Л. Бе-
ров, Стопанска история, цит. съч. ; Саздов, Д. и др., История на 
националното и световно стопанство и др.  
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аристократи, които да разполагат с огромни ресурси, както 
е например в просперираща Англия. Но благодарение на 
качествата си българите имат своите потомствени индуст-
риалци, извървяли успешно пътя от дребната занаятчийска 
работилница до голямото фабрично производство, каквито 
са фамилиите Калпазанови, Бобчеви, Хаджиберови, Ха-
джипетрови, Пееви и др.345  

В началото на ХХ в. при чуствително изменение на 
икономическите параметри в страната вече е отбелязан 
напредък в развитието на фабричната индустрия. Очерта-
ните ускорени темпове се илюстрират от нарасналия брой 
едри предприятия, които през 1912 г. са 389, с вложен ос-
новен капитал от 94 953 лв., с годишно производство на 
стойност от 115 086 хил.лв. и средногодишен брой заети 
работници 15 560 души.346 В едно от последните научни из-
следвания на М.Иванов, се посочват обобщени данни за 
“златната 1912 г.”, когато се бележат върховите постижения 
на нашата икономика. В картината за едрия български биз-
нес са посочени 50 водещи компании с данни за техните 
седалища, форма на собственост, капиталово участие, пе-
чалба/загуба, активи и пр. Значителен дял от активите са 
концентрирани в текстилната, химическата, металната, 
развлекателната и строителната промишленост, както и в 
търговията.347  

                                                  
345 Алманах на българските индустриалци 1878-1947, съст. Е. Стане-
ва, С., 1995; Гандев, Хр., Към историята на промишления капита-
лизъм у нас през Възраждането, Исторически преглед, г. 10, кн. 4; 
Кинкел, Ив., По въпроса за характера на българското народно сто-
панство и неговото развитие през ХVІІ-ХІХ в. до Освобождението, 
СпБИД, 1938, кн. 7.  

346 Развитие на индустрията в България, с. 43. Посочената статистика 
се отнася само за едрите насърчавани от държавата предприятия, 
ползващи се от привилегиите на Закона за насърчаване на индуст-
рията; Вж. Кацаркова, В. и С. Вътева, Производството, В:България 
20 век. Алманах, С., 1999, с. 295-334 и др.  

347 Иванов, М., ”Локомотивите” на българската икономика през 1912 и 
1939 г., В: Сборник в памет на Радослав Попов, С., 2005, с. 211-214, 
вж. табл. 1 и 2. Авторът посочва, че за 34 години едрият български 
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 Постигнатите резултати се дължат на частната пред-
приемчивост, но в голяма степен и на насърчителната по-
литика предприета от държавата. Насоките за нея са даде-
ни на Първия търговско-промишлен събор през 1892г. Пос-
ледват и първите стъпки за практическа реализация на 
покровителството, направени от правителството на 
Ст.Стамболов. Официалното начало на индустриалния 
протекционизъм е поставено през 1894 г. с приетия Закон 
за насърчаване на местната промишленост от кабинета на 
д-р К.Стоилов.  

Работата на камарите по отношение на индустрията е 
концентрирана преди всичко в областта на съответната за-
конодателна материя. Още в първите си сесии ТИК дават 
предложения, които са обединени от сходни искания за 
разширяване обхвата на закона за насърчаване от 1894г., в 
смисъл “той да обема всички индустрии в страната”. Апе-
лира се също да бъдат намалени изискванията за право да 
се ползват привилегиите, т.е капитала да се намали от 20 
на 10 хил.лв., а броя на работниците да спадне от 20 на 10 
души. По предоставените в закона възможности за безми-
тен внос на сурови материали, камарите доста безкритично 
настояват за разширяване на техния списък.348  

През 1905 г., по време на управлението на Народно-
либералната партия, е приет следващия закон за насърче-
ние на индустрията, с който се потвърждава политиката на 
индустриалния протекционизъм у нас. Допълнения към него 
са направени по-късно, по време на управлението на Де-
мократическата партия.349 В своите мотиви към законопро-

                                                                                       
бизнес успява да натрупа общ капитал от 183 млн. лв., а управля-
ваните активи да достигнат 982 млн. лв., в терени, сгради, машини и 
инвентар са инвестирани 325, 8 млн. лв. и т. н.  

348 Варненска търговско-индустриална камара, Дело №1, т. І, с. 73, т. 
ІІ, с. 159; Протоколи на Русенската търговска камара на VІ р. с., с. 
26; Съкратени протоколи на Пловдивската камара на ІІ р. с., с. 2-4, 
ІІІ р. с., с. 5, V р. с., с. 12-14 и др.  

349 Саздов, Д., Икономическото развитие на България в програмите и 
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екта, през 1908 г., министър Ан.Ляпчев отбелязва, че “Едно 
от най-съществените нововъведения ... е създаването на 
предвидения в гл.ІV Индустриален съвет”, който постоянно 
ще функционира, ще разглежда и разрешава ползването на 
предприятията от специалните и общи облаги. В състава на 
съвета ще участват представители на пряко заинтересова-
ните държавни учреждения, професор по технология от 
Софийския университет, двама членове от Софийската 
търговско-индустриална камара и един член на Българския 
индустриален съвет. 350  

 Камарите взимат отношение към всяка от поредните 
инициативи, като изказват своите становища. Всички ТИК 
принципно одобряват продълженото действие на режима 
за получаване на облаги. И сега отново преобладават мне-
ния, че трябва да се разшири обхвата на насърчаваните от 
държавата предприятия. Дадени са и някои конкретни 
предложения: за разделяне на индустриите в две категории 
в зависимост от използването предимно на местни или 
чужди суровини; произведената промишлена продукция да 
се освобождава от износно мито; да се определят районите 
за концесии; безплатните терени да бъдат повече от 2 дк.; 
да се упражнява строг контрол върху индустриалците, пол-
зващи се от облагите; индустриите и занаятите да бъдат 
прегледно и точно класифицирани и пр.351  

Въз основа на извършваните периодично проучвания 
в своите райони камарите се застъпват за насърчение на 
“полезните” индустрии. Пред изпълнителната власт са пра-
вени постъпки за създаването на ленени и конопени фаб-

                                                                                       
програмните документи на Демократическата и Радикалната партии 
в началото на ХХ в., В: Науката, методиката и училището – конф-
ликтни точки, срещи и разминавания, См., 2002; от него вж. по-
подробно: Демократическата партия 1887-1908, С., 2001.  

350 Ляпчев, А., Изложениена мотивите към законопроекта за насър-
чаване на местната индустрия, С., 1908, с. 4-5.  

351 Протоколи на Варненската търговска камара на р. с. ХІV, с. 58-69; 
Протоколи на Пловдивската търговска камара на р. с. ХІХ, с. 64.  
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рики, искана е протекция за захарното производство, от ко-
ето страната ще има “много ползи”. Например, Пловдивска-
та камара по молба на местното акционерно дружество 
“Захар” се обръща към правителството, за да иска допъл-
нителни привилегии: нивите засадени с цвекло да се осво-
бодят от кадастър за срок от 10 години; каменните въглища 
от държавните мини да се отстъпят на д-то на съответната 
цена също за срок от 10 години; да се отстъпят без наем 
подходящи държавни земи за целите на производството и 
пр. 352 

Пред МТЗ е ходатайствано да предприеме практичес-
ки мерки за полагане основите на фабричното производст-
во на растителни масла у нас, както и да бъде оказано съ-
действие за развитието на кибритената индустрия и минно-
то дело, промишленото експлоатиране на минералните из-
вори.353  

В духа на подкрепа и създаването на благоприятни 
условия за развитие на промишлеността, камарите комен-
тират възможностите за привличане на чужди капитали. За-
това те се обръщат към официалната власт, за да проучи 
въпроса и се намерят съответни форми и средства за тях-
ното осигуряване, преди всичко за индустриалното произ-
водство. Впечатление прави настояването на ТИК “да се 
гарантира пълна стабилност в законодателството и после-
дователност при прилагането му, като се отстранят всички 
неуредици”, които могат да представляват пречка за уста-
новяването на чуждия капитал в нашата страна.354  

В кръга на обсъжданите начини за стимулиране тем-
повете на промишлеността се поставя и въпроса за транс-

                                                  
352 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на р. с. 
ІІІ, с. 16.  

353 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ІІІ р. с., 
с. 58, с. 150; р. с. Х, с. 51; Варненска търговска камара, Дело №1, т. 
ІІ, протокол № 6, с. 160, с. 284.  

354 Протоколи на Варненската търговска камара на р. с. ХХ, с. 145-
148, 258-262.  
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портните връзки и съобщенията. От тяхното състояние в 
голяма степен се определя общата стопанска динамика, в 
частност и процесите в градското производство. По различ-
ни поводи камарите изпращат до ресорните министерства 
едно след друго искания. Сред тях са тези за построяване-
то на жп линиите Саранбей-Чирпан, Стара Загора – Сли-
вен, изграждането на мост между Каваклий и Харманли, на 
р.Марица, подобряване обслужването от компанията на Из-
точните железници, свързването с телефонна мрежа на 
Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково, а от Бургаската 
камара се настоява за телеграфна връзка със София и Ру-
се и т.н.355  

Със същата цел - да се осигурят производството и 
търговията Русенската камара обосновава обширно нужда-
та от създаване на български търговски флот по р. Дунав. 
През 1909 г. тя се обръща към правителството на Демокра-
тическата партия, начело с Ал.Малинов да внесе нужния 
законопроект в Народното събрание. В осем пункта са от-
разени главните насоки. Те съдържат следните предложе-
ния: дружеството да се изгради на акционерен принцип; 
първоначалният основен капитал да бъде 4 млн.лв., като 
половината от печалбите да са в полза на държавата; да се 
осигурят за терени за безплатно ползване и се освободи от 
мита вноса на техниката; да се установят редовни рейсове 
до Браила и Галац; правителството да уреди специална 
дунавска хидравлическа служба; да се построят пристани-
ща в Силистра, Тутракан, Никопол, Сомовит, Лом и Рахово; 
да се сключи споразумение с румънското, сръбското, руско-
то и други заинтересовани правителства за общо намале-
ние на таксите и пр.356 По същество този документ предс-

                                                  
355 Протоколи на Пловдивската търговска камара на І р. с., с. 22; ІІІ р. 
с., с. 4-5, 9; р. с. ХІІ, с. 44, 57; Съкратени протоколи на Бургаската 
търговска камара на р. с. V, с. 369.  

356 Протоколи на Русенската търговска камара на ХVІІІ р. с., с. 205 и 
сл.  
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тавлява основата на амбициозна програма, цялостното ре-
ализиране на която обаче остава въпрос на едно по-
далечно бъдеще.  

3. КАМАРИТЕ И  ОСНОВАВАНЕТО НА  
ПЪРВИТЕ ПОПУЛЯРНИ БАНКИ 

Организирането и предоставянето на евтин и достъ-
пен кредит за дребните производители и търговци е въп-
рос, който постоянно занимава камарите. Те внимателно 
следят и анализират различни аспекти на финансово-
кредитната система у нас, запознават се обстойно с чуждия 
опит. Така се стига до някои важни изводи и оценки, набе-
лязват се конкретни мерки за подобряване на кредитните 
условия в страната. Стремежът винаги е насочен към на-
мирането на допълнителни източници на средства за раз-
витието на частната инициатива в областта на производст-
вото и търговията. 

Известно е, че у нас дълги години след Освобожде-
нието отпускането на малки кредити се извършва от раз-
лични финансови институти. Роля имат възстановените 
след 1878г. земеделски каси. Въпреки поетапното им ре-
формиране те не успяват да удоволетворят всички потреб-
ности на населението, тъй като нуждите от финансиране 
изпреварващо нарастват. 

Надежда се възлага и на местните банкови акционер-
ни дружества. Но в практиката те отпускат заеми на частни-
те банкери, които от своя страна раздават лихварски заеми. 
В началото на ХХ в. макар и бавно укрепват земеделските 
кредитни кооперации, но те са в начален етап от дейността 
си и все още не са се наложили като активен кредитен фак-
тор.357 

                                                  
357 Вж. История на финансовата и кредитната система в България, т. 
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При съществуващите обстоятелства, на засилено 
потребителско търсене и изоставане в предлагането на 
кредити, в България се появяват популярните банки. Те са 
организирани и функционират на кооперативен принцип по 
образеца на институтите от този тип разпространени осо-
бено много в Германия, Италия, Франция и др. Членовете 
на тези банки правят задължително спестяване като обра-
зуват един основен капитал, които служи за гаранция в 
операциите на дружеството.  

Характеристиките и предимствата на популярните 
банки са коментирани в българския стопански печат. Така 
например, наш дописник като се позова на френския ико-
номист Леон Сай, отбелязва, че “хилядите популярни банки 
в Германия и Италия са направили от бездомния работник 
притежател на работна земя, от безработния надничар – 
щастлив дребен търговец, от оголелия селянин – заможен 
земеделец, от умиращия занаятчия – притежател на добре 
уредена работилница…”358  

В търсене на форми и начини за финансовото подпо-
магане на дребните собственици, камарите започват да 
проявяват първоначално теоретичен интерес към популяр-
ните банки, но впоследствие те стават един от основните 
съинициатори за тяхното създаване в нашата страна. Мо-
тивите са ясни – оказване на реална и бърза помощ на 
нуждаещите се. Преценен е също характера на тези инсти-
тути като особено подходящи за българските условия, тъй 
като предназначението им е да обхванат кредитирането на 
занаятчии, дребни търговци, служащи, чиновници и хора от 
свободните професии.  

Софийската камара се оказва пионер в това начина-

                                                                                       
ІІ, гл. ХVІІ, Кооперативни кредитни сдружения, с. 635-640.  

358 Кирчев, К., Кратко изложение върху напредъка и развитие-
то на популярните банки в странство, Народно стопанство, 
1904, бр. 10.  
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ние. С нейното пряко участие през 1903г. в столицата се 
създава първата популярна банка в България. Много скоро 
другите камари са заразени от примера на софиянци и съ-
що стават инициатори за създаването на такива институти 
в техните райони. Това провокира още по-силно обществе-
ния интерес. В резултат до 1908г. броят на тези своеобраз-
ни народни банки нараства на 7, а до 1918 г те вече набро-
яват 50.359 

Амбициите на Софийската камара да разшири прак-
тическата си дейност в областта на кредитните отношения 
последователно се реализират. Един епизод от предприе-
тите инициативи е показателен. Ръководството на ТИК ко-
мандирова в гр.Кюстендил секретаря си Иван Златаров. В 
това пътуване той е придружаван от Асен Иванов, адми-
нистратор в Българска земеделска банка. Задачата на два-
мата е да изнесат няколко беседи сред населението и да 
съберат единомишленици за създаването на популярна 
банка и в този град. Усилията на софийските пратеници са 
активно подпомогнати от местни членове на камарата – 
Сарийски и Карадамянов.360  

Начинанието е увенчано с успех и на 14.ХІІ.1906г. 
Кюстендилската популярна банка става факт, първоначал-
ният й капитал от 2225 лв. учредителите са 38 души.361 Та-
ка тя се нарежда сред първите такива финансови институти 
създадени в страната. 

Още в началото са отбелязани положителни резулта-
ти. Към 31.Х.1909г. банката има 75 члена, пласираният й 
капитал възлиза на 5 205 лв., в наличност е и запасен капи-
тал от 582.45 лв., включително резервен фонд 68.77лв., а 
направения оборот възлиза на 123 754 лв.362  

                                                  
359 Списание на Съюза на популярните банки, 1921, №1, с. 2.  
360 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 28, л. 32.  
361 Юбилеен сборник. на търговско-индустрилните камари. . ., с. 155.  
362 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХVІІІ р. 
с., 1909, с. 58.  
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В отговор на нарасналите нужди на членовете Кюс-
тендилската популярна банка открива кредит при БНБ от 
5000 лв. срещу полици и записи.За допълнително улесне-
ние е поискано и откриването на собствена текуща сметка 
пак при БНБ от 20 000 лв.363 Възходящата тенденция в раз-
витието на банката се вижда от финансовото й състояние 
към 1.І.1919г., когато капиталът възлиза на 274 985.44 лв., 
извършени са операции за 28 450 833.65 лв., а влоговете са 
в размер от 1 895 739.50 лв.364  

Примерът е заразителен и много скоро - на 10.ІІІ.1910г. 
в гр.Радомир също се основава популярна банка. Нейният 
членски състав бързо нараства и до навечерието на войните 
тя наброява 165 души, с влогове от 8 885 лв.365  

Благодарение на последователната си политика Со-
фийската камара основава популярна банка и в гр.Дупница. 
Процедурата е същата. Отново е изпратен Иван Златаров, 
които в две поредни събрания запознава местната общест-
веност с нуждата, ползата и икономическото значение от 
основаването на такъв кредитен институт. Той подчертава 
обстоятелството, че в гр.Дупница все още липсват необхо-
димите кредитни учреждения, които да улесняват финансо-
во дребните търговци и занаятчии в тяхната дейност. 

Веднага се записват 48 души, които стават член-
основатели, с общо 100 акции на обща сума от 5000 лв.366 
Одобрен е устава и е избран управителен съвет. Негови 
членове са: Д.п.Давидков, Д.Маноилов, Ст.Хр.Данчин, Ней-
чо Попов, Д.Ничев, Хр.Янков и Пашо Годжов; за проверите-
лен съвет изборът е за: Г.Радев, Хр.Абаджиев и 
С.Константинов и за сконтова комисия:Г.Секиларев, Богдан 
Петров и Л.Янакиев.367 Към 1.І.1919г. капиталът на банката 

                                                  
363 Пак там.  
364 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 155.  
365 СГОДА, ф. 29к, оп. 1, а. е. 32, л. 37.  
366 Популярна банка в Дупница, Народно стопанство, бр. 13, 7.ІV.1910 
367 Пак там.  
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вече възлиза на 89 035.20 лв., извършените операции са за 
4 935 675.53 лв., а влоговете нарастват на обща стойност 
от 361 129.58 лв.368  

Варненската камара също поставя на своето внима-
ние въпроса за кредитирането на дребните търговци и про-
изводители в района. Както се посочва в един от отчетите й 
“вместо да се задоволи само с бумажна дейност, с писане и 
ходатайства, пристъпи към организирането на казаната по-
пулярна /б.м./ банка”.369 През 1910 г. вече са събрани 180 
души със 150 дяла, всеки от по 200 лв., в избрания 7-
членен състав на Управителният съвет влизат подпредсе-
дателят на Варненската камара А.Р.Патамански и секрета-
рят й Ж.Димов.370  

В периода 1910-1919 г. в района на Варненската ка-
мара са създадени общо 7 популярни банки. В един отчет 
за дейността им се срещат данни, посочени по-долу, от ко-
ито става ясна положителната тенденция в тяхното разви-
тие.371 Провадийската банка е основана на 12.ХІ.1910г. от 
74 члена с капитал от 13 450 лв., към 31.ХІІ.1919г. тя вече е 
с 758 члена и нараснали средства - 382 400 лв. Разградска-
та б-ка отваря врати на 20.ІІІ.1910г. има само 10 учредите-
ли и капитал от 5 850 лв., затова постигнатия ръстът е за-
бележителен - към 1919г. членовете са 271, капиталът въз-
лиза на 81 320 лв. Габровската б-ка, основана от 147 души 
на 6.ІІІ.1911 г. започва дейността си с 36 000 лв., до 1919 г. 
членовете стават 700, а капиталът 306 000 лв. Тревненска-
та б-ка става факт на 5.V.1914г. благодарение на първите 
си 58 члена, разполагащи с 6 100 лв. До края на Първата 
световна война постигнатото увеличение не е особено го-
лямо - членовете стават 76, а капитала възлиза на 8 850 
лв. В Попово популярната банка се създава през септември 

                                                  
368 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 155.  
369 ДА-Варна, ф. 63к., оп. 3, а. е. 8, л. 22.  
370 Пак там.  
371 ДА-Варна, ф. 63, оп. 3, а. е. 8, л. 22.  
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1919 от 46 души, с наличен капитал от 58 000 лв., но до 
края на годината е регистриран ръст от 140 члена и 107 650 
лв. Търновската банка е основана също през 1919г. Учре-
дителите й са 117 души, капиталът е 103 440 лв. Също как-
то и в Попово, до края на годината има ръст – 363 члена и 
средства, възлизащи на 274 410 лв.  

Бургаската камара оказва съдействие за основаване-
то на популярни банки в прилежащият й района. През разг-
леждания период такива са създадени в Бургас, Созопол, 
Айтос, Карнобат, Ямбол, Нова Загора, Стара Загора, Сли-
вен, Харманли, Малко Търново и др.372  

Функционирането на създадените популярни банки не 
върви гладко и по пътя си те срещат редица трудности. 
Един от проблемите представлява тяхното допълнително 
кредитиране от големите банки в страната. В края на 1910 
г. Българската земеделска банка отпуска средства само на 
две популярни банки – в гр. Радомир и гр. Видин, които са в 
размер на 27 000 лв., а в периода 1915-1918 г. Българската 
централна кооперативна банка кредитира 30 от популярни-
те банки с обща сума от 908 058 лв.373  

Софийската камара също оказва материална подкре-
па. Това се прави с цел да се обезпечат средства за из-
дръжката на персонала на създадените банки, макар че 
първоначално те са прибягвали и до безплатните услуги на 
банкови чиновници. В бюджетите на камарата ежегодно са 
предвиждани суми, разпределяни за популярните банки в 
нейния район.Така например, за периода от 1907 до 1915 г. 
са заделени 13 370 лв., част от тях получават банките от 
Кюстендил, Радомир и Дупница.374  

Трудностите, които срещат популярните банки през 

                                                  
372 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари. . ., с. 154.  
373 Двадесетгодишник на Българска централна кооперативна банка за 

1911-1930г., С., 1931, с. 2.  
374 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари ..., 
с. 156.  
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първоначалния период от съществуването си пораждат иде-
ята за организационното им обединение и излъчване на об-
що ръководство. Първата стъпка е провеждането на конфе-
ренция през пролетта на 1914 г., на която присъстват предс-
тавители на 11 банки от страната. Най-важното решение, ко-
ето се взима е да бъде свикан в скоро време конгрес.  

Действията са експедитивни и той е проведен още 
същата година като на него сега са представени 18 от по-
пулярни банки у нас. Делегатите учредяват Съюз на попу-
лярните банки, избрано е ръководство. Но поради условия-
та на война Съюза няма възможност да развие особено ак-
тивна дейност. Той има отношение и грижа основно за по-
лучаването на стоки от Комитета и Дирекцията за стопански 
грижи и обществена предвидливост, в разпределението на 
които участват и популярните банки. Сред причините за 
сравнително слабата дейност на Съюза трябва да се посо-
чат и намалените държавни субсидии, които за 1916-1918г. 
възлизат само на 7000 лв.375  

4. БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ 
В СВЕТОВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ 

В края на ХІХ и началото на ХХ в. в общата икономи-
ческа динамика се вписват световните търговски изложе-
ния. Те се налагат като най-предпочитаната форма за осъ-
ществяване на непосредствени връзки между производите-
ли, търговци и потребители. Интересите са главно стопанс-
ки, но не по-малко важни са идеалните цели за издигане 
престижа на участващите държави, за насърчаване разви-
тието на науката и образованието, за разширяване хори-

                                                  
375 История на кооперативното движение в България, т. І, С., 

1986, с. 188.  
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зонтите на общокултурния прогрес.  
Дебютът на България е направен през 1893г. в да-

лечно Чикаго, където е организирано международно тър-
говско представяне. Покана за участие получава и нашата 
страна. Във връзка с това м-р Гр.Начович и Министерство 
на финансите разпращат до окръжните управители указа-
ния и препоръки те да се заемат с избора на наши произ-
водители на вина и ракии и др., за да се покажат по най-
сполучлив начин потенциалът и достиженията на българс-
ките производители.376 За комисар на експозицията е изб-
ран Вълко Шопов, който е председател на Пловдивската 
камара.377 

Представянето в Чикаго има по-скоро символичен, от-
колкото практически резултат. То е израз преди всичко на 
усилията България да следва съвременните тенденции ка-
то преодолява патриархалните остатъци и се отваря за 
света. Известно е, че в нашата група от участници е и Але-
ко Константинов, който претворява натрупаните впечатле-
ния в пътеписа си “До Чикаго и назад”. Българинът и светът 
– това е голямата рамка на неговото литературно произве-
дение, запечатало завинаги изненадата, очарованието и 
градиращото възхищение от всичко ново и непознато, раз-
лично, невероятно и уникално видяно в Америка.  

През следващата 1894 година, в белгийския гр. Ан-
верс се събират отново производители и търговци от раз-
лични краища на света. Сега България има по-компактно 
представителство с 1054 участника. Експозицията ни е 
оценявана като “твърде забележителна и интересна”, осо-
бено с предлаганите копринени платна, богат набор от дре-
хи, дантели покривки за легла и други предмети, които се 
отличават “с тънкостта си, с живостта на боите, с богатст-
вото на плетените украшения, със съвършенството на ръч-

                                                  
376 СГОДА, ф. 29к, оп. 3, а. е. 24, л. 13-14. Писмо от МФ № 

45140/11.ХІ.1892 до окръжните управители.  
377 ДА-Пловдив, ф. 147, оп. 1, а. е. 501, л. 3.  
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ната работа”.378 Затова нашите участници получават и мно-
го награди за произведения на текстилното, земеделското, 
тютюневото, спиртното и други видове индустриално и за-
наятчийско производство.379  

Участието на България има положителен обществен 
отзвук, както се отбелязва в печата: ”то ни внуши, че ний 
можем да имаме за нашите произведения и по-далечни па-
зари, стига да турим хора да приготвят и разработят пътя 
към тях.”380   

Следващото представяне на България е в Брюксел 
през 1897 г. Срокът за организиране е твърде кратък, а все 
още липсва опит в тези начинания. Министерството на тър-
говията и земеделието по надлежния ред изпраща писмо 
до търговско-индустриалните камари. Те са натоварени със 
задачата да се произнесат с какви търговски артикули Бъл-
гария ще участва в предстоящото изложение. Министерст-
вото дава предложение експонатите, които ще се включат 
за участие да се набират общо в 10 групи. В 3 гр. да се 
представи традиционната земеделска продукция (пшеница, 
ръж, царевица, фасул, леща, грах и др.), тази на градинарс-
твото и техническите култури.381 

В отделна група да се събира произведеното от пре-
работена животинска продукция (вълна, рогове, восък, мед, 

                                                  
378Сп. БИД, г. І, 1897, кн. 10, с. 780.  
379 ДА-Пловдив, ф. 958, оп. 2, а. е. 24, л. 73; ф. 147к, оп. 1, а. е. 501, л. 

4 и сл. Златен медал получават Католическият манастир и Хр. Да-
нов /Пловдив/; сребърни отличия – Д. Караиванов, К. Панталеева и 
А. Безинтек /Пловдив/; бронзови медали – А. Милде /София/, Г. Ас-
тарджиев, А. Папазов, - фабрикант на парфюми, сапуни и розово 
масло, д-во “Извор” /Пловдив/; почетни дипломи получават Софийс-
кият народен музей, тютюнопроизводителят Д. Ставридис, Д. Пачев 
и др. ; Окръжен държавен архив – Сливен, ф. 11, Градско общинско 
управление – Сливен, оп. 1, а. е. 129.  

380 В. Атанасов, Нуждата ни от търговски представителства в странс-
тво, СпБИД, 1896, кн. І, с. 39.  

381 Всемирното изложение в Брюксел, Списание на Българското ико-
номическо дружество, г. І, януари 1897, кн. 10, с. 779.  
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сирене, кашкавал и пр.), предв ижда се и направление за 
представяне на българската спиртна промишленост, както 
и отделни групи за набиране на продуктите добивани от ро-
зово масло; произведенията на текстилното производство 
(килими, тънки местни шаеци, копринени платове); пашкули 
и коприна; тютюн на листа, рязан, на папироси и др.382 

За изложители са предпочетени по-големи и известни 
производители и търговци. Тяхното финансиране се поема 
от държавата, както и от Софийската, Пловдивската, Ру-
сенската и Варненската камари, които по искане на МТЗ 
трябва да отделят от бюджетите си по 2000 лв. Въпреки 
краткото време за подготовка и възникналите трудности, 
участието е успешно и мнозина българи се връщат с награ-
ди.383  

Краят на ХІХ-то и посрещането на новото ХХ-то сто-
летие се ознаменува с откриването на грандиозно световно 
изложение в Париж през 1900г. Франция отправя покана до 
всички народи, за да участват в един истински празник на 
човешкия съзидателен труд станал мерило за достижения-
та на съвременната цивилизация.  

България приема поканата и от още през 1898г. за-
почва подготовка за предстоящото участие. С Указ №145 
княз Фердинанд утвърждава Закон за участието на Бълга-
рия във всемирното изложение в Париж през 1900г.384 На-
родното събрание гласува кредит от 300 000 лв. за посре-
щане разходите по построяване на специален павилион, 

                                                  
382 Пак там.  
383 Златен медал от Негушевската кариера, СпБИД, 1897, кн. . 4, с. 

163-164. Сред присъдените награди е златния медал за литографи-
ческия камък от Негушевската кариера. Този камък е с превъзходни 
качества, които са рекламирани в хода на изложението и българс-
ката фирма веднага получава значителна поръчка за Германия. 
Още по-впечатляващ е този успех, като се има предвид, че литог-
рафическите камъни за цяла Европа се осигуряват от Соленхофен 
в Бавария.  

384 ДВ, бр. 12, 17.І.1898.  
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издръжка на комисарството, транспортиране на предметите 
и пр.385  

Специалният “Правилник за участието на България 
във всемирното изложение в Париж през 1900г.” в 4-ри гла-
ви регламентира всички важни моменти от организацията 
на нашето предстоящо участие, а набираните предмети са 
разделени в 15 групи (образование; изкуства; инструменти 
и главни способи по писмеността, науката и изкуствата; ин-
женерство, средства за транспорта; земеделие; гори и лов; 
храни; мини и металургия; прежда,платове и дре-
хи;химическа индустрия; разни индустрии);посочен е под-
робно и начинът за доставяне на предметите.386 

През януари 1900г. над 500 изложители започват да 
изпращат в София одобрените за експозицията предмети, 
които се подготвят за тяхното транспортиране до Париж. 
Комисарството ни междувременно е предало официално на 
френските организатори списъка на българските участници 
и се заема с подготовката за издигане на павилиона, както 
и с отпечатването на специален рекламен каталог.387  

В Париж, като истински център на европейската кул-
тура и модерния свят се извършват мащабни приготовле-
ния. Сред общата красива и пищна картина в облаците се 
издига Айфеловата кула, внушаваща неповторима естети-
ческа красота.388  

                                                  
385 За участието на България във всемирното изложение в Париж, 
СпБИД, г. ІІ, 1898, кн. 6-7; ДВ, бр. 9, 14 ян. 1900, Указ № 118/24.ХІІ.1899; 
бр. 54, 10 март 1900, Указ №132/18.ІІ.1900; бр. 102, 15 май 1900, Указ 
№11/17.ІІІ.1900; Указ № 264/24.ІІІ.1900; Указ №369/27.ІV.1900. /За гла-
вен комисар е назначен бившият княжески дипломатически агент в 
Атина П. Димитров, негов помощник е В. Атанасов н-к отдел в МТЗ, на 
другите длъжности са назначени още П. Даракчиев, Ал. Попов, Съби 
Илчев, Леон Гранд, Жулиен Хюет и др.  

386 Правилник за участието на България във всемирното изложение в 
Париж през 1900г., С., 1899, с. 1-12.  

387ДВ, бр. 9, 14 ян. 1900, Доклад № 5954 до княз Фердинанд.  
388 А. Горньов, Всесветската изложба в края на ХІХ-то столетие, 
Списание на Българското инженерно-архитектурно дружество, г. V, 
1900, кн. 12, с. 225-226.  
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Най-голям интерес предизвиква “Улицата на нации-
те”, където в две редици са разположени павилионите на 
участниците от цял свят. Тя е описана като истински букет 
събран от “цвета на европейското и световно архитектурно 
изкуство”.389 На първия ред са разположени водещите дър-
жави, а зад тях на втората редица са павилионите на бал-
канските страни.390 Най-забележителното в българската ек-
спозиция е фонтана с бликаща розова вода, който е приет 
като истинска сензация.391  

И от това изложение много български фирми и произ-
водители се връщат с награди. Също толкова важно е, че 
България става пряк участник в едно от най-значимите съ-
бития, ознаменуващо настъпването на новата епоха с бла-
городната воля за сближаване и опознаване на народите. 
Българите нагледно представят как живеят, как се трудят, 
какво ценят и колко са постигнали за годините на свободно-
то си развитие.  

В края на 1903г. и началото на 1904г. България полу-
чава нови покани за изложения в Сент Луи, Лион, Пилзен, 
Капщад и Лиеж. Изборът е направен за Сент Луи /САЩ/ и 
Лиеж / Белгия/. 

Пряк помощник на правителството в организиране на 
поредната проява става Софийската търговско-индустриална 
камара. Тя набира допълнителна по-подробна и точна ин-
формация, осъществявайки връзка със съответните изложбе-
ни администрации. За по-широкия кръг от заинтересованите 
среди получените данни са разгласени в печата, а до члено-
вете на камарата са разпратени циркулярни писма. В хода на 

                                                  
389 Пак там, с. 230-233.  
390 Българският павилион е на площ от 375 кв. м., изработен от па-
рижки архитект, който не е посещавал България и е смятал за ха-
рактерно поставянето на кубета, напомнящи за една колония изт-
ръгната неотдавна от робството.  

391 Вл. Балчев, Изграждане на Пловдив като панаирен център, В: Со-
лун и Пловдив и тяхното успоредно развитие ХVІІІ-ХХв., С., 2000, с. 
536.  
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изпълнение на организаторската си мисия, бюрото на камара-
та разменя общо 54 писма с Министерството на търговията и 
земеделието, с другите камари във Варна, Русе и Пловдив, 
както и с частни лица, които се интересуват от конкретни нас-
тавления и упътвания, за да вземат участие в посочените тър-
говски изложения.392 

По-нататък нашата подготовка за Сент-Луи премина-
ва по вече известния път. Публикуван е Правилник, който с 
малки изменения повтаря съдържанието и изискванията, 
посочени в предишния за Парижкото изложение.393 Назна-
чени са лицата, които влизат в комисариата на българската 
секция.394 Съставената комисия, извършваща подбора на 
предметите, в началото на м.февруари 1904г. вече разпо-
лага с декларациите на заявилите желание за участие в 
Сент-Луи.395 Одобрените експонати започват да се събират 
от МТЗ в началото на март с.г., своевременно е подготвена 
първата пратка от 3 вагона, която се изпраща в САЩ и 
пристига там през м.май.396 Публикувани са важни съобще-
ния за всички, които имат намерение да осъществят дълго-
то около 12-дневно пътуване, подробно се посочва 
стойността на билетите, маршрутите и пр.397 

                                                  
392 Отчет за деятелността на Бюрото на Софийската търговско-
индустриална камара от 1 ноември 1903г. до 1 октомври 1904г., На-
родно стопанство, 25.ХІІ.1904, бр. 19-20.  

393 Правилник за участието на България във всемирното изложение в 
Сент-Луи през 1904, С., 1904. Правилникът е утвърден с Указ № 
24/19.ІІ.1904 г. от княз Фердинанд.  

394 Български търговски вестник, бр. 38, 17 февр. 1904; бр. 56, 1 март 
1904; бр. 134, 22 юни 1904 (съобщава се, че в комисариата участват 
С. Щърбанов, за Сент-Луи заминава и българският дипломатически 
агент от Атина Матев) 

395 Пак там, бр. 41, 24 февр. 1904.  
396 Пак там, бр. 64, 1 март 1904; бр. 94, 1 май 1904.  
397 Пак там, бр. 72, 4 апр. 1904. (в информацията се посочва, че аме-
риканските железници правят отстъпки във връзка с изложението, 
един билет с валидност за 15 дни струва 23, 5 $, за 60 дни 29, 35$, d 
общ билет за отиване и връщане, който важи за цялото време на 
изложението може да се получи за 34$) 
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Междувременно американската страна, във връзка с 
подготвянето на по-широка статистическа информация за 
участниците, прави допитване до българското правителст-
во за предоставяне на сведения за рудните ни богатства, 
“колко чисто злато и сребро е употребено от индустрията 
ни през 1903г. и на каква стойност е било производството 
на мините”, но обратната информация е оскъдна поради 
все още слабата разработка на златните и сребърни руди у 
нас.398 

Американците проявяват истинско усърдие в подго-
товката на своето дело - World`s Fair, съперничейки на ев-
ропейците.399 Българският отдел е разположен в Двореца 
на индустрията. Със съдействието на проф. Б.Шатц от ри-
сувалното училище в София, с вкус са подредени всички 
експонати, от Париж е пренесен “розовия фонтан”, който и 
тук се оказва “най-оригиналното творение в целия Дво-
рец”.400 

От пресата, която следи събитието разбираме още, 
че главният комисар на изложението в Сент Луи посещава 
лично българската секция. Като остава “възхитен от добра-
та наредба и демонстрирания напредък”, той изпраща те-
леграма до министър-председателят Р.Петров в която се 
отбелязва: ”Вашите комисари са изпълнили добре длъж-
ностите си като са направили великолепна изложба на бъл-
гарските произведения.”401  

                                                  
398 Пак там, бр. 34, 13.ІІ.1904.  
399 Пак там, бр. 105, 16 май 1904; бр. 183, 3.ІХ.1904 /изложението се 
разгръща на обща площ от 1240 хект., територия която вмества 
всички дотогавашни изложби взети заедно; изразходени са 810 млн. 
фр. Предназначени за специално транспортно строителство, украса 
на града, културно-увеселителни мероприятия, както и за съпътст-
ващите научни конгреси разделени на 131 секции.  

400 Пак там, бр. 249, 25 ноемв. 1904.  
401 Пак там, бр. 194, 16 септ. 1904.  
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Равносметката от участието на България в амери-
канското изложение е напълно удовлетворяваща. Получе-
ни са много отличия - общо 125 награди раздадени в раз-
лични клонове на земеделското, занаятчийското и индуст-
риалното производство, за експонати на изящните изкуст-
ва и пр.402 

Още на следващата 1905 година, гр. Лиеж става сре-
дище на поредното голямо международно изложение. Бъл-
гария отново има възможността да се представи пред бел-
гийската общественост и многобройните посетители от цял 
свят. 

Сега организацията е извършена с повече опит и ве-
щина. В управителните органи влизат длъжностни лица от 
различни министерства и учреждения.403 За построяването 
и транспортирането на специалния павилион са проведени 
търгове одобрени от м-р Н.Генадиев през февруари 
1905г.404  

Нашият павилион, наричан от белгийската преса 
“Дворецът на България”, е открит в тържествена обстанов-
ка на 10 юли, в присъствието на кралският министър на ин-

                                                  
402 Между наградените са: златен медал за д-во “Изида” /София/, Го-
лямата награда Народният музей и фирмата на Шипков и С-ие от 
Казанлък за розовото си масло, за висококачествено производство 
на коняк и вино награден е и производителят от Стара Загора Пей-
чо Баев, отличия получават и наши художници и мн. др.  

403 ДВ, 20 ян. 1905, бр. 14. Правилник за участието на България във 
всеобщото международно изложение в Лиеж (Белгия) през 1905г. В 
състава на българското комисарство влизат М. Лесков, Яр. Вешин, 
К. Бояджиев, Г. Табаков и др.  

404Костов, Е., Транспортната проблематика и институтът на конститу-
ционната министерска наказателна отговорност в България 1895-
1923г., С., 1999, с. 157-164. Авторът подробно изследва и коментира 
повдигнатите обвинения срещу м-р Генадивв, във връзка с обстоя-
телства около търговете и извършените злоупотреби по чл. чл. 1, 6, 
28, 40 и 41 от Закон за публичните търгове; чл. чл. 57, 59, и 85 от 
Закон за отчетността по бюджета, чл. 43 от Закон за обществените 
предприятия, които съставляват нарушение на чл. чл. 43 и 44 от 
търновската конституция.  
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дустрията и труда Франкот, кметът на гр.Лиеж, висши пред-
ставители на Изпълнителния комитет на изложението, се-
натори, професори, председатели на различни организации 
на търговци и индустриалци, много кореспонденти и други 
гости.405  

Експозицията съдържа колекции от различни видове 
житни култури, качествени брашна; масла – орехови суса-
мови, рапични; пчеларски продукти; сладка, мармелади, 
халва, бонбони; тютюн и тютюневи изделия; минералните 
богатства на страната; производството на д-во “Изида”, д-
во “Труд”, на захарното предприятие в София; голяма ко-
лекция от разнообразни питиета в красиви бутилки с наг-
радни етикети; продукти от розово масло; ловни трофеи; 
ножарски изделия; в отделни витрини са подредени с вкус 
копринени платове, дамски и народни костюми, бродерии; 
филигранови изделия изработени с тънкост и самобитно 
изящество; богато декорирани чипровски, котленски, ца-
рибродски килими; предмети на дребната дървена индуст-
рия и др.406  

В интериора на нашия павилион с познавателна и 
рекламна цел са поставени: голяма икономическа карта на 
България, съставена от К.Попов; фотографии от Софийс-
кия университет, държавните земеделски училища в Пле-
вен, Русе, Садово и Татар Пазарджик, фотографии от жи-
вописни местности, обществени здания и манастири; кар-
тини от възпитаниците на държавното Рисувално училище 
в София; статистически диаграми и пр.407  

За популяризирането на България в белгийския печат 

                                                  
405 Всемирното и международно изложение в Лиеж, Народно стопанс-
тво, 10.VІІ.1905, бр. 10.  

406 Пак там; Българският търговско-промишлен музей през 1905г., На-
родно стопанство, 1.VІІІ.1906, бр. 7.  

407 Пак там; Всемирното изложение в Лиеж, І ч., Българският павили-
он, Народно стопанство, 10.Х.1905, бр. 13. ( За изработената от К. 
Попов икономическа карта на България на Министерството на тър-
говията е присъден почетен диплом ) 
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са публикувани серия от статии, някои написани със специ-
алната ангажираност на Луи Щрос. Една от тях е поместена 
във в-к “Le Carillon” под заглавие “La Bulgarie” и е препеча-
тана у нас. В нея се отбелязва, че по случай междуна-
родното изложение в Лиеж българското правителство изда-
ва в Брюксел “едно прекрасно” съчинение “La Bulgarie con-
temporaine” - исторически, географски и икономически прег-
лед за българския народ, който само за четвърт век след 
освобождението си през 1878г. “показва извънредно голям 
напредък”.408  

Равносметката от участието в Лиеж е повече от опти-
мистична. България участва с 944 изложители, а останали-
те балкански държави съответно: Сърбия – 311, Гърция – 
86, Турция – 61, Румъния – 12 и Черна гора –7.409 Освен по 
броя на участниците, България заема първо място сред 
балканските страни и по получените награди:410 

Награди Бъл-
гария

Гър-
ция 

Румъ-
ния 

Сър-
бия 

Тур-
ция 

Черна 
гора 

Голямата награда 17 -- 4 7 4 -- 
Почетен диплом  30 1 -- 8 3 2 
Златен медал  134 5 2 25 8 3 
Сребърен медал  179 15 3 96 5 1 
Бронзов медал  193 19 1 11 3 1 
Похвален отзив  50 2 2 9 2 -- 

                                                  
408 Пак там.  
409 Балканските държави на изложбата в Лиеж, Народно стопанство, 

10.Х.1905, бр. 13.  
410 Пак там; ДА-Пловдив, ф. 147, оп. 1, а. е. 501, л. 4-5; ДВ, бр. 288, 

22.Х.1905. Сред получилите Голямата награда са главно държавни 
учреждения - МТЗ, Дирекция на статистиката и др. ; златни медали: 
предачна ф-ка “Княз Борис”, Пивоварно д-во – Шумен, К. Кузмов и 
С-ие, Н. Ватов и син, Пчеларско д-во /Казанлък/, братя Прошекови, 
копринарско д-во “Свила”/Асеновград/ и др. ; сребърен медал: Дър-
жавно земеделско у-ще, Пивоварно д-во – Шумен, братя Иванови 
/Асеновград/, Д. Буров и С-ие /Горна Оряховица/ и др. ;бронзови 
медали: Ц. Пандурски и Ст. Боев /София/, Ц. Дюстабанов /Видин/, 
Ан. Николова /Варна/, кошничарско д-во “Прогрес” и др. .  
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Най-голям дял от наградените експонати имат нашите 
храни, следва ги производството на вина, ракии и коняци и 
пр. Заслужава да се отбележи факта, че българските храни 
получили Голямата награда са дадени най-вече на прави-
телствени учреждения, които получават специалните поз-
дравления на журито.411 Друг момент, който прави впечат-
ление е, че някои от изложителите получават повече от 
една награда при оценяването им в различни категории. 

Наред с отличията, благоприятен резултат от участи-
ето на България в Лиежкото изложение е установяването 
на многобройни преки контакти между наши и чужди тър-
говски къщи и производители чрез търговското ни инфор-
мационно бюро организирано към Комисариата. 

През май 1907г. Англия става център на важно съби-
тие – първото Балканско изложение.412 За участие са пока-
нени България, Сърбия, Румъния и Черна гора. Само Ру-
мъния отклонява поканата поради ангажимента си в Буку-
рещкото изложение, което трябва да се проведе през съ-
щата година.  

Официалните български власти, в сътрудничество и с 
търговските камари, полагат всички усилия за най-доброто 
и авторитетно представяне на страната. Изготвен е Пра-
вилник, избран е комисариат на изложението, създадена е 
комисия за подбиране на експонатите и пр. Поради широ-

                                                  
411 ДА-Пловдив, ф. 147, оп. 1, а. е. 501, л. 3-6. .  
412 К. Списаревски, Търговските сношения между България и Англия 
и участието ни на Балканското изложение в Лондон, СпБИД, г. ХІ, 
1907, кн. 4-5. Английската компанията “London Exhibition Limited” е 
инициатор на подобни специализирани изложения. Тя предлага на 
съответните участници местността Earl`s Court за разполагане на 
павилионите. Целта е участващите да предложат на английския па-
зар своите произведения, а компанията да реализира своите пе-
чалби. До поредното представяне на балканските страни, посочена-
та компания реализира – Италианско изложение /1904/, Английско 
морско изложение /1905/ и Австрийско изложение /1906/. Балканс-
кият комитет в Лондон, макар и организация с политически характер 
е другият инициатор, който влиза в споразумение с английската 
компания.  
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кия обществен отзвук предизвикан от предстоящото съби-
тие, Индустриалният съюз прави постъпки пред МТЗ да се 
аташират към персонала в Лондон и негови представители 
със “специалната мисия” - да дават сведения за индустри-
алните предмети, да проучат условията за пласирането на 
експонатите на местните пазари, “да дават референции за 
нашата промишленост”, да държат в течение участниците 
за протичане на събитието, резултатите и пр.413 

За представяне на изложението са одобрени общо 
5000кг. брашна, жита, ориз и други земеделски произведе-
ния, включително 52 бутилки високо качествено вино от ро-
зово грозде приготвено в Садовското земеделско училище 
и др.414 За нашата експозиция са подбрани много грънчарс-
ки и резбарски изделия; Дирекция на статистиката изготвя 
общо 21 фотографии, диаграми, карти с търговска, финан-
сова, образователна, демографска и пр. статистика; МТЗ 
също подготвя 20 картограми посветени на развитието на 
българската търговия в периода 1879 -1905г.; събрани са 
материали за своеобразен музей от пчеларски уреди и 
принадлежности, системи от кошери, българска литература 
по пчеларство, което впоследствие се предвижда да пос-
лужи за основаване на пчеларска станция в София; за Лон-
дон са подбрани над 50 картини от най-известните худож-
ници и пр.415  

Скоро след тържественото откриване на Балканското 
изложение, в английската преса се появяват оценки за по-
казаното от България, Сърбия и Черна гора. На страниците 
на “The Trade and Zaborir”, с препечатки в нашата преса, се 
посочва впечатлението направило “най-младата от трите 
сестри България, която със своите индустриални произве-
дения и изкуства заема imperid court сред заобикалящите 
галерии”, представеното от България дава възможност на 
                                                  
413 Български търговски вестник, бр. 71, 30.ІІІ.1907.  
414 Пак там, бр. 91, 28.ІV.1907.  
415 Пак там, бр. 89 и 91 от апр. ; бр. 109, 111, 136, 137 от май-юни 

1907; .  
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английското общество да види постигнатия прогрес и дока-
зателствата за дееспособността и качествата на народа 
“отдаден на мир и културна дейност.”416 

В препечатан отзив от в. “Queen” се посочва още: 
“българи и сърби изглежда са едни от най-напредничавите 
народи в изкуството и в техните секции се виждат работи, 
които обещават много на артистичното развитие”, специал-
но е подчертан таланта на творци като Митов, Мърквичка и 
Вешин, а за българското резбарство оценката е кратка, но 
многозначителна - “съвършенство в ръчната работа”.417 

За постиженията на балканските страни и в частност 
за България отзиви се съдържат и в “Globe”, също препеча-
тани у нас. Английските кореспонденти са впечатлени от 
“изящния порядък” на експонатите, а суперлативите се съ-
държат в оценката за “забележителната българска колек-
ция”, съдържаща “индустриални предмети, съперничещи на 
напредналите страни”, както и факта, че в нашата колекция 
има много повече работи, отколкото може да се изисква за 
пълното представяне на българското производство, бит и 
духовна култура.418  

Под заглавие “Търговски и финансиални бележки” е 
направена публикация в английския “The Manchester 
Gardian”. При препечатването й у нас се коментира как анг-
личаните особено харесват нашите килими, които по обра-
ботка и цветове са “превъзходни”, направени по “майсторс-
ки начин”, също толкова отлични са впечатленията и от па-
мучната индустрия, а копринената секция на България е 
определена като “поразителна”.419  

Общият брой на нашите изложители през 1907г. е 
2000 – различни учреждения, дружества, училища, частни 
производители и пр. След селекцията и оценките на жури-
то, България завършва представянето си в Лондон с 2080 
                                                  
416 Пак там, бр. 162, 10.VІІІ.1907.  
417 Пак там, бр. 164, 31.VІІІ.1907.  
418 Пак там, бр. 154, 10.VІІ.1907.  
419 Пак там, бр. 180, 19.VІІ.1907.  
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награди от всички категории като този висок брой се обяс-
нява с факта, че някои от участниците получават повече от 
едно отличие, а награди са раздадени също така на сът-
рудници и организатори на нашата секция.420 За сравнение, 
Сърбия участва с 1900 изложители, които стават притежа-
тели на 930 награди.421 За положителен резултат и като из-
раз на действително признание, може да се приеме и обс-
тоятелството, че много от експонатите са продадени на 
обща стойност 70-80 хил. лв.422 

Българските прояви продължават. Още през същата 
1907г. се провежда специализиран международен конгрес 
по търговията със спиртни питиета в гр.Бордо, Франция. 
Той е организиран по инициатива на многобройните френс-
ки и чужди организации на производителите и търговците в 
този бранш, под почетното председателство на френския 
Министър на търговията и индустрията Гастон Думерг. В 
духа на предшевстващия Лиежки конгрес, и сега се поста-
вят общо значими цели за запознаване и коментиране на 
законите, митническите условия, правилниците и проектите 
на всички държави, за да се избегнат ограниченията и 
трудностите за свободното развитие на търговията със 
спиртни продукти.  

Работата на форума е открита през на 11.VІ.1907г., в 
присъствието на 640 делегати от 14 държави, включително 
и България.423 В отговор на поканата за участие Софийска-
та търговско-индустриална камара делегира като свой 
представител Харалампи Хинков, нейн действителен член, 
а също и председател на Софийското гостилничарско-
питиепродавско дружество.  

Основните моменти от работата на конгреса Хинков 
отразява в специален доклад. В него се отбелязва, че на 

                                                  
420 Пак там, бр. 270, 20.ХІІ.1907.  
421 Пак там.  
422 Пак там.  
423 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХVІІ р. с. през 1908, С. 1909, с. 129-130.  
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форума са изнесени 33 реферата, засягащи законодателс-
твото по търговията със спиртни питиета; търговските дого-
вори между България и Франция, третиращи съответните 
митнически условия; необходимостта от създаването на 
международна система за анализ на питиетата, за да могат 
да се уеднаквят нормите и др.424 Хинков подробно описва и 
организираните екскурзии до видни винарски къщи в Бордо, 
както и до най-прочутите лозарски и винарски области и 
имения – Chateu Carbonnieux, Haut Brion, Pape Clemment, 
Chateau Olivier, Chateau Mouton-Rothshild, които оставят 
силни впечатления с лозарските масиви, организацията и 
технологията в производството на качествените и известни 
по цял свят френски вина.425  

Заслужава да се отбележи факта, че българският 
представител Харалампи Хинков с демонстрираните поз-
нания по темите обсъждани в конгреса е удостоен с приз-
нанието да бъде избран за секретар на Международното 
бюро по уреждане на питиепродавските изложби.426 

През лятото на 1907г. в Будапеща е уредена хлебарс-
ка изложба. Наред с унгарското хлебопроизводство, арти-
кули представят и участници от Германия, Франция, Ита-
лия, Португалия, Испания и др. Камарите в нашата страна 
своевременно изпращат съобщения до хлебарите в приле-
жащите им райони с препоръка да посетят изложбата, но е 
регистриран слаб интерес. Като преценява ползите от за-
познаването с образци на най-широкото производство, как-
вото е това на хлебни изделия, Бюрото на Софийската тър-
говско-индустриална камара оказва финансово съдействие 
и делегира като свой представител Григор Цветков, който е 
председател на Софийското еснафско хлебарско сдруже-

                                                  
424 Х. Хинков, Рапорт до Софийската търговско-индустриална кама-
ра, държан в заседанието на камарата на 4.ІІ.1908г., с. 9 и сл.  

425 Пак там.  
426Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХVІІ р. с., с. 128.  
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ние.427  
След завръщането си от изложбата Цветков запозна-

ва членовете на Софийската камара най-подробно с впе-
чатленията си за демонстрираните видове и с високи хра-
нителни качества хлебни продукти, използваната модерна 
техника, организацията както и технологията на производс-
твения процес и в заключение отбелязва ентусиазма си да 
реализира идеите придобити от непосредствените наблю-
дения за разнообразяване и модернизиране на хлебарско-
то производство у нас.428 

Практиката на непрестанно нарастващите по брой 
международни изложения поставя на дневен ред въпросът, 
свързан с тяхната ефективна организация. Конгресът на 
камарите в Милано чрез делегираните на него представи-
тели отправя препоръки до правителствата за създаване 
на компетентни национални комитети по изложбите, които 
от своя страна да се обединят в един международен орга-
низъм.  

От своя страна, България вече е реализирала някол-
ко поредни участия в различни по мащаб международни 
търговски изложения. Затова сред професионално ангажи-
раните среди у нас се поставя на обсъждане въпроса за 
създаване на Постоянен комитет по изложбите. Близо де-
сет годишната активна практика на нашите участия показва, 
че често пъти се взимат бързи решения от изпълнителната 
власт, които не винаги са достатъчно обосновани поради 
липсата на предварително проучване за ползите или евен-
туалните загуби, трудности се появяват при финансирането 
на участниците, извършват се нарушения, злоупотреби и 
пр.429  

                                                  
427Г. Цветков, Рапорт до председателя на Софийската търговско-
индустриална камара за участието му като делегат на хлебарската 
изложба в Будапеща през 1907г.  

428 Пак там.  
429 Пак там. (за участието на България в международните изложения 

1904-1907г. са изразходвани около 3 млн. лв. ) 
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За образец се посочват вече създадените и функцио-
ниращи комитети, каквито са тези във Франция под форма-
та на професионална корпорация, набираща средствата от 
членски вноски или подобие на белгийския комитет, който е 
държавна организация, финансирана от централната власт 
и изпълняваща съвещателни задачи.  

Секретарят на Софийската търговско-индустриална 
камара Ив.Златаров дава конкретно предложение. Вместо 
досегашното положение, когато решенията за участие в из-
ложенията се взимат от чиновници, да се учреди специален 
комитет, субсидиран от държавата. Той може да е съставен 
от 12 души: 4-ма назначени от Министерството на търгови-
ята и земеделието, както и по 2-ма делегати от Съюза на 
индустриалците, от Еснафския съюз, от Софийската тър-
говска камара и от Софийското търговско дружество. Зла-
таров смята, че реализирането на тази идея ще принесе 
само полза за бъдещите участници на международното 
търговско поприще, ще отстрани съществуващото общест-
вено недоверие и скептицизъм, ще гарантира правилното и 
рационално изразходване на държавните пари, ще ограни-
чи условията за съмнително извличане на лични облаги. 

В обхвата на дейност на проектирания комитет се 
предвиждат задачите: обсъждане на въпросите за офици-
ално участие от гледна точка на поставените конкретни це-
ли; селективно подбиране на участниците в изложенията в 
интерес на развитието на търговските отношения със съот-
ветната страна, която е организатор на събитието; предос-
тавяне на всякакъв вид сведения на изложителите; органи-
зиране на българска секция при изложбата; избиране на 
комисариат и пр.430 

                                                  
430 ДА-София, ф. 29к, оп. 1, а. е. 29, л. 101.  
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* * * 

Извършеното в областта на търговията, индустрията 
и занаятите през разглеждания период показва убедително 
положителната роля на търговско-индустриалните камари 
като надежден консултант и сътрудник на официалната 
власт. Техните мнения, предложения и инициативи са мно-
гобройни. Не винаги обаче те са взимани под внимание и са 
реализирани. По-важно е обстоятелството, че цялостната 
съвещателна и практическа работа на ТИК служи за ориен-
тир и представлява своеобразен генератор на идеи при 
провеждането на целенасочена и ефективна стопанска по-
литика в България. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
ОРГАНИЗАЦИОННА ВЪТРЕШНА И 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

1. СТОПАНСКИ ПРОУЧВАНИЯ И СПРАВОЧНО-
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  

Още през първите години от дейността си камарите 
подемат инициативи за извършване на стопански проучва-
ния. Те са адресирани до официалната власт и имат пре-
поръчителен характер. През 1896г. Софийската камара се 
обръща с искане към МТЗ да организира специално изуча-
ване на зърненото производство и търговията със зърнени 
храни, предвид на стопанската им важност не само за ра-
йона на ТИК, но и за цялата страна.431 По същото време е 
направено предложение за анкета на нашата експортната 
търговия, която се намира в “застой и упадък”, за да се на-
бележат мерките за нейното насърчение и подобряване.  

Сред общите решения на VІІ-та си редовна сесия, 
столичната камара отбелязва и други две свои искания към 
ресорното министерство. Първото е да се делегира вещо 
лице в Дания и Финландия за основно изучаване произ-
водството на масло в тези държави и впоследствие се при-
ложат необходимите мерки за развитието на това произ-
водство и у нас. Със същата цел е и второто искане – от 
Русия, Финландия и Чехия да се доведат майстори, които 

                                                  
431 Решения на Софийската търговско-индустриална камара взети в 
досегашните й 10 сесии, С,.1905, ІV р.с., с.211. 
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да водят и практически курсове по масларство у нас.432  
Подобни частични препоръки формулират и другите 

камари. Същевременно се изисква статистическите данни 
за земеделие, занаяти, индустрия и търговия да се събират 
централно, а ТИК да оказват само съдействие. 

Насока за извършване на стопански проучвания е да-
дена още в първия Закон за ТИК от 1894 г. /чл.14/, който 
предвижда да се прави преглед на прилежащите райони и 
въз основа на това да се правят периодични отчети пред 
МТЗ. На тази основа камарите избистрят и уточняват пози-
цията си по отношение на бъдещата дейност. Оценена е 
полезността на проучванията с оглед съставянето на из-
черпателна и точна картина за икономическото равнище по 
места и в национален мащаб. Скоро става ясно, че наличи-
ето на актуална информация и нейния анализ се оказват 
една от най-важните предпоставки в изпълнение на съве-
щателните функции на ТИК към изпълнителната власт, как-
то и за работата им с други държавно-административни уч-
реждения в страната.  

Стопанските проучвания предприети от камарите мо-
гат да бъдат разграничени по своя териториален обхват ка-
то регионални, общонационални и такива извършвани в 
чужбина. По-голямо разнообразие има по отношение на 
обекта и съдържанието на изучаване. То може да се отнася 
до отделни области като селскостопанско, занаятчийско и 
индустриално производство, вътрешната и външна търго-
вия, финанси и кредит, транспорт и съобщения, ж.п. и мит-
нически тарифи и пр. С течение на времето, когато е натру-
пан достатъчно опит рамките се стесняват, за да се изучи 
по-обстойно определен аспект от производството, търгови-
ята или конкретен артикул.  

Начинът и формата за извършване на проучванията 
представляват анкетите, търговските експедиции, теоре-
тичните изследвания. Познанията се обогатяват и чрез 

                                                  
432 Протоколи на Софийската камара на VІІ р.с., с.41. 
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участия в наши и международни конференции, конкурси и 
изложения, в които камарите изпращат свои представите-
ли. 

По отношение на критериите и методиката за извър-
шване на проучванията и тяхното отчитане законодателят 
не предлага общ образец. Затова всяка от камарите започ-
ва да набира данни според своите предпочитания и въз-
можности. Трябва да бъде отбелязан и фактът, че финан-
совото обезпечаване също не е предмет на изрично зако-
ново регламентиране. Това по същество заставя камарите 
сами да осигуряват средства за мероприятията с проучва-
телен характер като за целта заделят суми от бюджетите 
си. Впоследствие някои от ТИК създават специални фондо-
ве и със средствата от тях одобрени от МТЗ се обезпечават 
някои по-крупни проекти за търговски експедиции и анкети в 
чужбина.  

В началото секретарите на ТИК поемат задачата да 
посетят различни селища в своите райони. В преки наблю-
дения и контакти те се стремят да съберат нужната инфор-
мация, но често се сблъскват с неразбиране, съмнения и 
скептицизъм на местна почва. За това ръководствата на 
камарите допълват усилията на командированите си предс-
тавители с работата на кореспондентските екипи. Те следят 
отблизо всички прояви на икономическия живот в селища-
та, където са установени. Тази помощ става особено ценна 
с течение на времето, когато се разраства мрежата от сът-
рудници на ТИК в страната и чужбина и дейността им се 
канализира.  

Първите самостоятелни проучвания на районите се 
предприемат през 1897 и 1898г. от Пловдивската, Варненс-
ката и Софийската камари. Стремежът е да бъде съставен 
възможно по-изчерпателен списък за числото и естеството 
на всички индустриални предприятия, да се съберат и об-
работят данните за техните капитали, бележещи годишният 
им ръст. Въз основа на тази информация се регистрират 
съответните тенденции, към увеличаване или намаляване 
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на производството, в различните браншове. В хода на про-
учването също така са отбелязвани направените в предп-
риятията технически и технологически подобрения. Това 
помага да се формулират причините, които затрудняват и 
забавят възходящото развитие. Пристъпва се към изс-
ледване състоянието на местните пазари, пътищата и др. 

 В по-важните градски центрове и селища, трите ка-
мари командироват секретарите си - Я.Н.Чакалов, 
Хар.Христов и Ив. Златаров, които на място се запознават с 
действителното икономическо състояние. Подготвени са 
въпросници за набиране на нужната информация за: вида 
на производството и числото на заетите в занаятчийските 
или индустриални предприятия, размера на заплатите, 
стойност на основния и оборотен капитал, сума на годиш-
ното производство, размер на използваните кредити и т.н. 
Исканите данни обаче не се предоставят точно и изчерпа-
телно навсякъде, главно поради страх да не бъдат засегна-
ти частните интереси. Сблъсквайки се с подобно явление, 
въпреки направените подробни разяснения, са получени 
отговорите едва на една четвърт от запитаните в посетени-
те селища.  

Независимо от трудностите, секретарите на ТИК из-
пълняват поетия ангажимент. Още през 1897/1898 г. са 
подготвени обширни доклади, съдържащи първите резул-
тати от проучванията. Направена е сравнително подробна 
картина за стопанския живот в районите на Софийската, 
Пловдивската и Варненската камари. Прегледът обхваща 
локална демографска характеристика, състояние на земе-
делието и скотовъдството, на всички видове занаяти и зас-
тъпените клонове на фабричното производство /вълнено, 
копринено, кожарско, хранително-преработвателно и др./, 
отразена е дребната и едра търговия, състоянието на път-
но-съобщителната мрежа и ж.п.тарифите, посочени са 
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действащите стопански дружества по места.433  
Някои положителни страни от извършените проучва-

ния са отбелязани в пресата. За Пловдивската камара нап-
ример се посочва, че тя дава “съвсем нови данни за взаим-
ното отношение на фабричното производство и домашната 
ръчна индустрия,... за вървежа на кредитните дружества с 
приложената детайлна статистическа таблица” и пр.434 
Оценена е също безпристрастната и строга критика, съпро-
вождаща изложението на фактите. За това като цяло ре-
зултатите от направеното изучаване района на Пловдивс-
ката камара са определени поощрително като “важен при-
нос към още твърде занемарената българска народо-
стопанска литература”.435  

С научна и практическа полезност е събраната ин-
формация и от Варненската камара. Данните са обработе-
ни в статистически таблици. По този начин по години може 
да се проследи движението на внос-износа, да се анализи-
ра тенденцията към бързо нарастване на търговския обмен, 
осъществяван през Варненското пристанище и митниците в 
района.436  

През 1898г. Софийската камара също завършва пър-
вото изучаване на своя район. По време на направената 
обиколка, секретарят Ив.Златаров събира нужната инфор-
мация, която според изискванията е изложена и обобщена 
в голям доклад предназначен за МТЗ. В началото е напра-

                                                  
433 Доклад до г-н Министъра на търговията и земеделието за иконо-
мическото положение на района на Софийската търговско-
индустриална камара, С.,1898; Доклад върху икономическото със-
тояние на района на Варненската търговско-индустриална камара 
през 1896г., Вн.,1897;Доклад за икономическото положение на ра-
йона на Пловдивската търговско-индустриална камара, Пв.1897. 

434 Минцес,Д., Доклад от Бюрото на Пловдивската търговско-
индустриална камара,СпБИД, г.ІІ,1897, кн.5, с.235. 

435 Пак там, с.236. 
436 Доклад върху икономическото състояние на района на Варненска-
та…, с.11-19. 
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вен преглед върху състоянието на земеделието и свърза-
ната с него житна търговия. За сравнителен фон са използ-
вани текущи показатели от житни борси в Ню-Йорк, Ливър-
пул, Берлин, Париж, Виена и др.  

Специален обект на проучването е занаятчийството. 
То е разгледано в няколко групи, за които са приведени 
“печални факти” на упадък. За да се преодолее тази тен-
денция е подчертана необходимостта от фаворизиране и 
насърчаване на захарната, спиртната индустрии, предприя-
тията за свещи и сапуни, за стъкла и прозорци, дрехарство-
то и обущарството застъпени в района и т.н.437 Направено е 
описание на по-важните предприятия. 

Изнесените конкретни данни са придружени със стан-
дартни препоръки за подобряване организацията на произ-
водството, повишаване компетентността на администраци-
ята, разширяване на техническите и практически познания 
и умения на работниците, разширяване и улесняване на 
кредитирането, създаване на повече складове за обща 
продажба на материали, организиране на конкурсни изло-
жения, по-тясно обвързване на експортните комисионни 
къщи с производителите.438 

В началото на ХХ в. камарите предприемат отново 
регионални проучвания. Сега те се отличават с по-голяма 
целенасоченост и изчерпателност.  

В специален доклад до МТЗ Софийската камара из-
лага икономическото положение в своя район за 1906-
1907г. В общо десет глави е направен преглед на: селскос-
топанското производство - земеделие, птицевъдство, ско-
товъдство, бубарство и копринарство, овощарство, лозарс-
тво, тютюнопроизводство, пчеларство, маслени и индуст-
риални растения, зеленчарство и фуражни растения, зако-
ните в областта на земеделието и отраслите му. Изложено 

                                                  
437Доклад до г-н Министъра на търговията и земеделието за икономи-
ческото положение на района на Софийската …,с.45-66.  

438 Пак там. 
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е състоянието на занаятите в района на ТИК през отчетния 
период, развоя на търговията и съответните показатели на 
внос-износа, работата на търговските агенти и на търговс-
ките дружества. Очертано развитието на индустрията с ог-
лед действието на Закона за насърчаване на местната 
промишленост, посочени са новите предприятия в района. 
Не е пропуснат и прегледа на транспорта и съобщенията – 
железопътното дело, шосейната мрежа, телеграфи, пощи и 
телефони. В доклада е отделено място за кредитните уч-
реждения – БНБ и БЗБ, Софийска популярна банка, както и 
на тези с чужди капитали - Българска генерална банка, 
Кредитна банка, Балканска банка и др.439 Това проучване 
дава по-пълна представа за регионалните икономически 
характеристики, в частност и за работата на самата камара. 
В един коментар по повод публикувания доклад се изтъква, 
че на този етап Софийската, а и другите ТИК, се отличават 
вече със способността за “третиране на различните стопан-
ски отрасли като изтъкват тенденцията на отечествената 
стопанска политика и възгледите си на нея”.440  

Като потвърждение за обстойния характер на проуч-
ването може да се приведе една извадка от доклада на 
Софийската камара. Данните се отнасят до Кюстендилско, 
част от прилежащата територия на ТИК. Известно е, че в 
този край основен поминък на населението е овощарство-
то.  

В значителни количества тук се отглеждат високо ка-
чествени сливи.441 Опитите за износ на тази продукция по 

                                                  
439 Доклад на Софийската търговско-индустриална камара до Минис-
търът на търговията и земеделието върху икономическото положе-
ние на района на камарата за 1906 и 1907 г., С.,1908. 

440 Икономическото положение на района на Софийската търговско-
индустриална камара, Народно стопанство, бр.7 от 1. V. 1908. 

441 Доклад до Министърът на търговията и земеделието от Софийска-
та търговско-индустриална камара..., с.72. /Към 1905г. общо за ра-
йона на Софийската камара са прибирани 18 000 000 кг. сливи, от 
тях: за Кюстендил – 10 221 591кг.; Радомир 2 477 855 кг.; Дупница 1 
603 666 кг./  
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европейските пазари доказват, че те биха могли да се със-
тезават с чуждата конкуренция. При проучването столична-
та камара установява някои недостатъци, които все още 
задържат експорта: “липсата на рационално фабрикуване, 
начина на печене, сортиране, опаковане”. Една от причини-
те е липсата на добре подготвени хора. За да се отговори 
на модерните търговски изисквания, ТИК е на мнение, че 
трябва “преди всичко стоката да се концентрира в здрави 
ръце, да се уреждат модерни печки, американска систе-
ма,… да се осигурят добре платени пекари, сортировачи, 
опаковчици и солидни представители в меродавните пия-
ци”.442  

Дадени са и някои общи препоръки за развитието ка-
то цяло на фруктова промишленост. Софийската камара 
посочва необходимостта от: добра организация на експор-
та, осъществяван от дружества или частни лица; установя-
ване на по-ниски тарифи по железници и параходи при екс-
педиция на стоката; установяване и упражняване на строг 
контрол върху плодовете за износ, което налагат добре 
разбраните държавни интереси; МТЗ да назначи специална 
комисия за изучаване “културата на овощарството у нас”, 
на тази основа да се набележат конкретни мероприятия за 
развитие на производството и експорта; при новите търгов-
ски договори да се намали митото за нашите плодове изна-
сяни в съответните държави; МТЗ да предоставя статисти-
чески данни за състоянието на реколтата и цените за ово-
щия у нас и в чужбина; подобряване на иригацията и др.443 

Софийската камара прави усилия да помогне на на-
селението да се научи как “да краси” своята земя с плодни 
дръвчета, как да се оползотвори максимално вложения 
труд и капитал. С такава цел ТИК поема инициатива за 
създавеното в гр.Кюстендил на овощарското дружество 

                                                  
442 Пак там. 
443 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.305-

306. 
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“Кюстендилска ябълка”, което впоследствие обединява поч-
ти всички по-видни овощари от района.444 

Важно значение за стопанския живот в района на Со-
фийската камара има и лозарството. Затова то също е про-
учено подробно. Констатациите са, че “туй природно богат-
ство даваше значителна подкрепа на населението в Кюс-
тендилско, Дупнишко, Радомирско, Царибродско…и др.”.445 
Поради филоксерата обаче, лозарството губи предишното 
си значение. В подкрепа на държавните усилия за решава-
не на проблема, столичната камара предлага да се извър-
шва задължително безплатно пръскане на лозите, а средс-
твата да се осигуряват от БЗБ.446 

Софийската камара изследва и други поминъчни за-
нятия на населението в Югозападна България. Тук е разви-
то зеленчуковото производство /зеле, лук, арпаджик, кар-
тофи, чушки, домати и пр., варива като фасул, леща, бакла, 
грах и нахут/, отглеждането на зърнени култури / пшеница, 
ръж, ечемик, овес, просо, лимец, царевица ориз и елда/.447. 

Друг важен отрасъл в района на Софийската камара, 
при благоприятните климатични и почвени условия, е тю-
тюнопроизводството. Околиите, влизащи в територията на 

                                                  
444 Доклад до Министъра на търговията и земеделието от Софийската 
търговско-индустриална камара..., с.71. 

445 За Кюстиндилско, Дупнишко, Радомирско,Царибродско през 1906-
1907г. с лозя са засадени съответно:20 933 дк.; 26 635 дк.; 740 дк.; 2 
484 дк., а получената продукция възлиза на : 7 021 489 кг.; 6 881 
081кг.; 78 556 кг.; 244 426 кг. грозде и т.н.  

446 Визира се извършеното изменение на Закона за мерките против 
филоксерата; Юбилеен сборник на търговско-индустриалните кама-
ри..., с.305-306. 

446 Доклад до Министъра на търговията и земеделието на Софийска-
та търговско-индустриална камара...,с.76 и сл. 

447 Пак там, с. 87. Вж.Таблица за производството на зеленчуци, бос-
тани, растения за зърнени храни на добитък и ливади. За 1904-
1905г. в Кюстендил са обработени 2 278.7 дк. и са получени 540 242 
кг. зеленчуци; за същия период в околиите Кюстендил, Радомир, 
Дупница са засети общо 693 296.2 дк и е събрана продукция от зър-
нени култури в обем от 62 738 095 кг. 
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ТИК, дават около 1/3 от количество на тютюна, произвеж-
дан в България.448 Отглеждат се сортовете “железнички”, 
“енидже”, “баши-байлия”, “гушавия”, “старо семе”, “басма”, 
“бохча”.449 От наблюденията на камарата става ясно, че до-
ходността от тютюна е по-висока висока, в сравнение с 
производството на пшеница, ръж, царевица или други зър-
нени култури. Важен стимул за напредък в отрасъла е за-
силения износ на тютюн, който от своя страна стимулира 
подобряване на качеството. 

За допълнително насърчаване на тютюневото произ-
водство Софийската камара формулира някои мерките. Те 
включват: привличане на химици, които да изучат качества-
та на различните видове български тютюн и въз основа на 
това да съставят таблици за тях; усъвършенстване на тег-
лилките; подобряване практиката за санкциониране на на-
рушенията при търговията с тютюн; от фонда, набиран от 
сумите за глоби, да се дадат средства за сушилни; с насър-
чителни награди да бъдат отличавани най-добрите произ-
водители; да се създадат изпитателни полета при земе-
делските училища в Хасково и Дупница; разширяване и мо-
дернизиране на централните складове, в които се съхраня-
ва продукцията на по-дребните тютюнопроизводители; да 
се започне издаването на 15-дневен бюлетин за публику-
ване на всички разпореждания, отнасящи се за отрасъла и 
др.450  

Софийската камара също така подробно изследва и 
прави анализ на други браншове в своя район. Въз основа 

                                                  
448 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на р.с. ХІІІ. 
Отчет за 1904г., с.162-165. 

449 Доклад до Министъра на търговията и земеделието от Софийската 
камара..., с.76-77, 79. Само за 1905г. засети площи с тютюн в Кюс-
тендил са 292.7 дк. с добив от 18 869 кг.; Радомир са засети 45,8 дк. 
добив от 3 484 кг.; Дупница 13 021.4 дк. добив от 1 265 424 кг.тютюн. 

450 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара..., ХІІІ р.с. 
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на събраните актуални данни препоръчва мерки за насър-
чаване на занаятчийството, индустрията, кредита и търго-
вията.  

Двете черноморски камари – Варненската и Бургаска-
та също съсредоточават вниманието си за изясняване кар-
тината на основните поминъчни дейности на населението, 
състоянието на пристанищата, транспорта, митниците, кре-
дита и др.  

През Варненското пристанище тече оживена търго-
вия, за това тя става специален обект на проучаване. Съб-
рани са данни за обема и стойността на търгуваните стоки. 
Те са обработени и отразени в подробни статистически 
таблици. Варненската ТИК обстойно проучва и брашняната 
индустрия в района. Сведенията за мелничните предприя-
тия се отнасят до наличните машини и използваната техно-
логия, обема на производство. Обхванати са мелниците 
във Варна, Шумен, Ямбол, Карнобат, покрай р.Девня и на 
други места. Сред тях са: “Съгласие”, “Дипсиза”, “Кара Къз-
лар”, преработвателните предприятия на Аврам 
Х.Презенти, Д.К.Попов, братя Чирпанлиеви, Г.Сотиров, 
Т.Коларов, И.Михайлов, Никола Ранчев, А.Агалиди, Петър 
х.Петров, Андрей Атанасов, Тинчо Калчев и др. Общо в 14 
околии са изброени 1945 мелници, от тях 1550 водни, 22 
парни и 373 вятърни.451 Въз основа на направения подро-
бен преглед е дадена оценка, че брашняната индустрия е 
твърде перспективна, за това препоръката към официална-
та власт е да се положат допълнителни грижи за нейното 
развитие. 

Макар и по-късно създадена, Бургаската камара също 
се насочва към изучаване на някои важни въпроси, засяга-
щи производството и търговията в района. Риболовството е 

                                                  
451 Доклад върху някои отрасли на търговията и индустрията в района 
на Варненската търговско-индустриална камара през 1903г., 
Вн.,1905, с.120-144. 
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главен поминък на населението, затова всички всички ас-
пекти представляват интерес: експлоатацията на блатата 
край Бургас, начини за развъждане и ловене на рибата, 
способи и технически средства на риболова, законодателс-
тво за риболовството, опита на европейските страни в тази 
област и пр.452  

Формулирани се наложителните мерки, които трябва 
да се предприемат в подкрепа на частната инициатива и 
развитието на риболовното дело у нас. Сред тях са: пре-
доставяне от държавата на един параход за обучение на 
младите моряци, като с това се постави начало за създава-
не на риболовно училище; изпращане на наши младежи, 
завършили естествени науки в Софийския университет, на 
специализация в някоя европейска биологична станция, за 
да могат впоследствие да изучават морските ни води с 
рибните богатства в тях; изпращане на специализант за 
проучване на консервната рибна промишленост в развити-
те страни; отчуждаване на таляните и пр.  

Веднъж започнато, проучването на рибното дело ос-
тава постоянен обект в работата на камарата. При обсъж-
данията по време на работните сесии за консултации са 
привличани специалисти и държавни лица, които могат да 
бъдат полезни за изработване на правилно гледище, от ко-
ето да се ръководи камарата в своята непосредствена 
дейност. 

Още през първата година от съществуването си Бур-
гаската камара хвърля усилия, за да установи действител-
ното състояние на пътищата и съобщенията в района. Въз 

                                                  
452 Блатата при Бургас /Мандренско, Ваякьойско и Атанаскьойско, 
разгледани в геологическо, хигиеническо, стопанско, и риболовно 
отношение и възможните подобрения в тях. Доклад на комисията 
натоварена от министъра на търговията и земеделието с тяхното 
проучване,Бс.,1913; Риболовството в района на Бургаската търговс-
ко-индустриална камара и мерките за неговото повдигане. Протоко-
ли на ІV р.с., с.1-56; Кратки сведения по риболовното законодателс-
тво, риболовството и рибната консервна индустрия в Руското чер-
номорско крайбрежие. Протоколи на V р.с., с.111-167 и др.  
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основа на данните е констатирано, че постъпилите суми от 
пътния данък в Бургаски окръг за периода 1886 – 1906 г. 
възлизат на 10 036 190 лв., като от тях само 1 650 000 лв. 
са вложени в изграждането на 110 км. нови шосета, а за ос-
таналите 6 378 952 лв. е направено заключение, че сумата 
“не е отишла по предназначение, а с част от нея са пос-
рещнати други държавни нужди, друга е злоупотребена”.453  

Въз основа на личните впечатления от обиколката 
секретарят д-р Г.Тошев прави категорична констатация за 
“лошите, непроходими и кални пътища” - състояние, което 
според него, се дължи на недобросъвестна работа на 
предприемачите, слаб обществен и държавен контрол и т.н. 
Подготвен е специален доклад относно пътищата в района 
на Бургаската камара и шосейната политика на България, 
изпратен до ресорните министерства. За доклада се сре-
щат похвални отзиви в периодичния печат, че това е един 
твърде интересен труд, хвърлящ светлина върху шосейно-
то дело не само в Бургаския регион, но и в цялата стра-
на.454 

Важен въпрос, който с течение на времето става пос-
тоянен обект на обстойно теоретично и практическо изуча-
ване от страна на камарите, е житната търговия на Бълга-
рия. През 1909 г. секретарите на Пловдивската и на Бургас-
ката камара извършват обиколка и правят щателна анкета 
на житната търговия в цяла Южна България. Целта е да се 
състави пълна картина за действителното състояние, да се 
констатират всички проблеми и недостатъци като съответ-
но се определякт целесъобразните мерки за нейното реор-
ганизиране и модернизация.  

При обобщаване на събраните данни са откроени три 
въпроса с особена важност. Те се отнасят до необходи-
мостта от: 1.разделяне на разреди на зърнените храни по 

                                                  
453 Съкратени протоколи на І и ІІр. с. на Бургаската търговско-
индустриална камара, Бс., 1909. 

454 СпБИД, г.ХІІІ, 1909, кн.1, с.75-76. 
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тяхното качество; 2.намаляване на транспортните и мани-
пулационни разноски; 3. въвеждане на елеваторната сис-
тема у нас по образеца на американската.455 В този дух са 
отправени конкретни препоръки до официалната власт. В 
резултат МТЗ декларира, че ще се ориентира към изработ-
ване на нов закон за житните тържища.  

Като цяло извършваните регионални проучвания на-
мират положителен отзвук в професионалните и обществе-
ни среди у нас. Но наред с одобрението са направени някои 
принципни критики. Така например, известният икономист 
К.Попов изказва мнението си, че докладите, изработени въз 
основа на събраните данни, съдържат повече от необходи-
мата “шаблонна чиновнишка риторика и обилна фразеоло-
гия”, “стереотипни рецепти за подобрения и поощрения” и 
пр. Затова Попов отправя препоръка в бъдеще да се из-
вършва “грижливо детайлно изучаване и описание, внима-
телно, обективно и точно изложение на фактите”, за да се 
направи “услуга на народната ни стопанска наука и на де-
лото, за което са повикани камарите”.456  

Някои от несполуките могат да се обяснят все още с 
малкия опит, сблъскването с реални трудности, отчитани от 
самите камари - “липса на достатъчен персонал и матери-
ални средства, недостатъчна заинтересованост на някои 
институти, органи и частни лица, които трябва да съдейст-
ват и сътрудничат” и пр.457 По-важен е фактът обаче, че пе-
риодичното стопанско изучаване на регионите се превръща 

                                                  
455Рапорт върху житните тържища представен от секретарите на 
Пловдивската и Бургаската камари, Протоколи на Бургаската кама-
ра за ІІІ р.с., с.79-112; Съкратени протоколи на Бургаската камара 
на ІV р.с. Реорганизиране и модернизиране на житната търговия 
чрез въвеждане на елеватори, с.197-261. 

456Попов,К., Докладът върху положението на някои отрасли на търго-
вията, индустрията и производството, действащи в района на Вар-
ненската търговско-индустриална камара през 1903г., СпБИД, г.ІХ, 
1905, кн.2-3, с.187. 

457 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.337. 
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в утвърдена практика. Камарите непрекъснато трупат бога-
та актуална информация, благодарение на която става 
възможно да се обсъждат по-обстойно и задълбочено раз-
лични икономически въпроси и да се взимат решения по 
тях.  

В началото на ХХ в. обхвата и мащабите на стопанс-
ките проучвания се разширява. Образец в това отношение 
е практиката на търговските камари във Франция, Италия, 
Австрия, Белгия и други страни, които реализират търговс-
ки експедиции в различни краища по света. Нашите камари 
не закъсняват да възприемат тази форма. Положените уси-
лията могат да се оценят по достойнство особено, ако се 
има предвид, че подобни специализирани екскурзии с про-
учвателна цел не са по силите на повечето от нашите тър-
говски къщи или пък на отделни търговци.  

Един от основните мотиви за осъществяване на сто-
пански проучвания в чужбина е отчетената от камарите не-
обходимост за професионално израстване на младите и 
образовани търговци. Те трябва отблизо да познават съв-
ременните търговски методи, състоянието на междуна-
родните пазари, различните законодателства, кредитира-
нето, обичаите на отделните народи и пр. Ясно е, че само 
теоретичните познания не са достатъчни, а е нужен преди 
всичко опит, придобит в естествената среда и практиката. 
Затова камарите, като олицетворение на колективната със-
ловна инициатива, се заемат да изпълнят тази мисия.  

За да бъдат осигурени средства, варненци правят 
предложение за отпускане на кредит по линия на МТЗ от 4-
5 хил.лв., който първоначално да бъде използван за запоз-
наване с най-близките пазари в Турция, островите на Бяло 
море, Сърбия, Румъния и Русия.458 Проблемът с финанси-
рането не намира желаното решение, така че ТИК са при-
нудени да отделят суми от собствените си бюджети. 

                                                  
458Доклади до годишната ХІІ р.с.на Варненската камара, Вн.,1904, 
с.134.  
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През 1907 г. Софийската камара подема инициатива 
за специално изучаване на въпроса как може да бъде отк-
рита наша търговска камара в Цариград. С тази мисия е на-
товарен Ив.Златаров. Сондажът, който трябва да се напра-
ви е нужен, за да се установи броя на българските търговци 
в турската столица, запознаване с местните условия и наг-
ласата на турското правителство към подобна идея, проуч-
ване дейността на чуждестранни камари там и пр.  

Уредени са срещи с българския дипломатически 
агент Ив.Ст.Гешов и с над 50 най-видни български търговци 
в Цариград сред тях – Н.Командарев, И.Домусчиев и Цвет-
кович, Ив.Георгиев, братя Радомирови, братя Чуклеви, 
Н.Иванов и др.459 В Цариград Златаров посещава още авс-
тро-унгарската, френската, италианската, гръцката и турс-
ката търговски камари. Той прави извода, че подобно на те-
зи институти, така и една наша камара ще служи за задъл-
бочаване на търговските връзки между България и Турция, 
ще се грижи и покровителства икономическите интереси на 
нашите търговци там. 

След завръщането на Златаров, въз основа на съб-
раната информация, е изработен проектоустав на бъдеща-
та българска търговска камара. В него /20 чл./ се определят 
целите, задачите, организацията на институцията, основни-
те й функции. Наред с това, черпейки от опита на другите 
страни, са препоръчани и допълнителни мерки, които биха 
могли да се реализират в турската столица: откриване на 
българско търговско училище; изучаване на турски език; 
създаване на клон на БНБ и на Износно-вносна банка за 
осигуряване кредитирането на нашите търговци; откриване 
на търговско-промишлен музей с експортни складове; изу-
чаване на търговията ни с Турция и Мала-Азия.460 

Благодарение на активността и настойчивостта на 

                                                  
459 Златаров,Ив., Доклад по изучаване въпроса за откриване на бъл-
гарска търговска камара в Цариград, С.,1908, с.4. 

460 Пак там, с.19-23. 
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Софийската камара, с подкрепата на другите ТИК и на 
официалната власт, съвсем скоро - през 1909 г. в Цариград 
наистина се открива Български търговски музей. Използван 
е европейския опит в създаването на такива музеи или 
складове от образци, каквито са например немските “Lager-
haus der Borsen Halle”/Хамбург/, “Waaren Muster Sammlung” 
/Лайпциг/, италианския “Pallazo Bakkoni” /Милано/ и др. Ос-
новната задача на новосъздадения музей е да посредничи 
в търговските отношения между България и Турция. Ръко-
водството е поверено на С.Д.Мишайков в сътрудничество с 
други специалисти, включително адвокати, в разположение 
на българите са експедиторска кантора, депозитен склад за 
кашкавал, сирене, брашна и др. Има и два чифлика за отг-
леждане на добитък, предназначен за продажба.461  

Актуален остава въпроса за откриване на българска 
търговска камара в Цариград. Той е включен за обсъждане 
на проведения през м.май 1909 г. І конгрес на ТИК. Сред 
съображенията и сега са изтъкнати важните икономически 
интереси, които има нашата страна към Турция и перспек-
тивата за разширяване на търговските отношения с нея. 
Взето е решение да се ходатайства пред МВРИ да даде 
своята подкрепа за откриване на такава камара като отпус-
не нужната субсидия.462  

Въпреки, че през следващите години практическите 
стъпки се забавят, то идеята не заглъхва. Тя отново е пос-
тавена на дневен ред в хода на Балканската война. За бъ-
дещата българска камара се препоръчва използването на 
английския образец. В турската столица от години английс-
ката търговска камара съдейства за развитието на търговс-
ките отношения между двете държави, помага и улеснява 
английските търговци, като събира и публикува всички ста-

                                                  
461 Български търговски музей в Цариград, Народно стопанство, 
бр.17, 1.ХІ.1909./За оферти и мостри е предложен адрес:Musee 
Commercial Bulgare, Konstantinople, Galata, rue Billour Tunnel Han, 
N7/. 

462 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари…,с.207. 
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тистически данни, издава и разпространява свой печатен 
орган, извършва арбитраж при възникнали спорове, под-
държа преки отношения с турските министерства и местни 
власти, субсидира международния съюз на търговските де-
легати /International Union of Commercial Delegates/, в който 
има двама английски представители и пр.463 

Нуждата от изучаване на източните пазари е друг ва-
жен въпрос, който обсъждат нашите камари. Положително 
решение по него е взето на първия конгрес на ТИК. След 
приключване на форума, Варненската камара, която е вно-
сител на предложението, изпраща до столичната ТИК пис-
мо за съдействие и съвместно осъществяване на анкета-
та.464 Столичани веднага се отзовават като планират от 
бюджета си необходимия кредит. Той е в размер от 1500 
лв. предназначен да се субсидират българските търговци, 
които вече имат позиции по тези пазари, а те от своя стра-
на да положат по-специални грижи за засилване на нашия 
износ, както и да оказват помощ на други българи, присти-
гащи по тези места да търгуват.465 За реализиране на про-
учвателната експедиция средства отделя и Пловдивската 
ТИК. 

Междувременно е формулирана целта на камарите - 
“да проучат тия пазари в най-малките подробности, като 
посочат както на търговци и производители, тъй и на дър-
жавата, средствата за тяхното пълно завладяване, а ос-
новните аргументи са “вековните търговски връзки между 
българи, турци и гърци”, но също така “късото разстояние 
между нашите износни пунктове и пазари в Турция и Гър-
ция”.466  

В хода на подготовката за предстоящата експедиция 

                                                  
463 д-р Табаков, Бъдещата Българска търговска камара в Цариград, 
Народно стопанство, г.ІХ, бр.10-11, 15.VІ.1913.  

464 СГОДА, ф.29 к., оп.1, а.е.3, л.33. Протокол № 24/26.ІХ.1909 г.; 
Писмо № 623 на Варненската камара. 

465 Пак там, ф.29к,оп.1, а.е.32, л.4. 
466 ДА-Варна, ф.63к, оп.3, а.е.7, л.23. 
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камарите отправят запитвания до 150 български търговци. 
Отговорите им трябва да послужат за предварителен ори-
ентир, затова сред въпросите са: кои места имат нужда от 
анкетиране; къде, с какви лица и фирми те извършват 
вносно-износната дейност; как се извършват търговските 
сделки и с какви артикули; направленията, където се чувст-
ва най-силно чуждата конкуренция; каква е ролята на пъту-
ващите търговски агенти, ползвани ли са техните услуги и 
пр.467 

Анкетирането е поверено на тримата секретари 
Ив.Златаров, Ж.Димов и Ив.П.Маналов и правителствения 
делегат д-р К.Списаревски. Те посещават Одрин, Цариград, 
Александрия, Кайро, Порт-Саид, Бейрут, Смирна, Волос, 
Солун и Дедеагач. За тези центрове са събрани данни, 
свързани с географското им положение и климата; езика, 
обичаите на местното население; земеделското и промиш-
лено производство; паричното обръщение с циркулиращите 
монети; митническите и жп тарифи; състоянието на транс-
портните връзки и транспортните разноски. Проучено е съ-
що положението, което заема нашия износ на зърнени хра-
ни, млечни продукти, пашкули, тютюн, текстилни изделия, 
розово масло и парфюмерия, живи животни, дървен мате-
риал, печатни произведения и пр.468  

При това пътуване на нашите анкетьори е оказано 
съдействие от българи, установили се в посетените места, 
както и от някои високопоставени лица. Така например, 
руският консул в Кайро г-н Смирнов по лична инициатива 
предлага услугите си на Ив.Златаров, за което впоследст-
вие Софийската камара му изказва своята благодарност.469  

След завършване на мисията резултатите са анали-

                                                  
467 Кратък доклад по анкетата на източните пазари, изнесен на ХІХ 
сесия на Софийската търговско-индустриална камара от 
Ив.Златаров, С.,1911, с.1-2. 

468 Пак там, с.7 и сл. 
469 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХХ сесия през 1911г., с.4. 
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зирани и обобщени. На тази основа ръководствата на ка-
марите отправят редица конкретни препоръки до изпълни-
телната власт за мерките, които могат да се предприемат, 
при това отделно за всяка от посетените страни. Същевре-
менно са формулирани и някои общи предложения. Акцен-
тът е поставен върху важността да има български държав-
ни или частни институти или бюра, които да доставят теку-
ща статистическа информация от различните пазари; да се 
проследи ролята на рекламата, прилагана активно от кон-
курентите; специално внимание и високи изисквания да бъ-
дат предявени по отношение качеството на нашите износни 
стоките като своевременно се отстрани опасността те да 
бъдат имитирани от недобросъвестни чужди търговци; да 
се изучат вкусовете на различните народи като залог за ус-
пеха и пр.470  

В доклад, изнесен пред Варненската камара, се отчи-
тат резултатите от анкетата. С известна скромност в него 
се посочва, че начинанието не трябва да се приема като 
“нещо завършено, систематизирано, изчерпателно”, а изу-
чаването по-скоро може да послужи “като скелет, който да 
се попълни и окончателно оформи от следващите анкетьо-
ри”.471 

От направените обобщителни оценки става ясно, че 
нашите производители имат големи възможности да завла-
деят тези пазари. Уговорката е, че това може да се постиг-
не при по-голяма активност от страна на държавата, която 
“трябва да преодолее бездействието си”, проявявано в оп-
ределени случаи. На официалната власт е препоръчано да 
вземе нужните мерки за установяване поне на три търговс-
ки аташета /търговски секретари/ в Цариград, Пирея и 
Александрия.472 Те ще се занимават изключително със за-

                                                  
470 Пак там, с.74-78. 
471 ДА-Варна, ф.63к, оп.3, а.е.8, л.96. Доклад по анкетата на Източни-
те пазари.  

472 Протоколи на Варненската търговско-индустриална камара на ХІХ 
р.с., Вн.,1911, с.106-107. 
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щита на търговско-стопанските интереси на българската 
държава, като изучават и осветляват с точност и яснота 
икономическия живот в района, където се намират. Ще 
упътват обстойно съотечествениците си по всички интере-
суващи ги въпроси.  

Институтът на търговските аташета е сравнително 
нов за европейската практика. Предложенията за неговото 
въвеждане у нас са заимствани главно от опита на Фран-
ция, която през 1905 г. поставя начало на такава специали-
зирана служба при своите дипломатически мисии.  

У нас Народното събрание неколкократно разисква 
подобни възможности. Под давление на камарите, и най-
вече при настоятелните действия на Софийската ТИК, ми-
нистър Д.Станчов предвижда в рамките на съществуващите 
дипломатически мисии да се отдели щат на търговския 
секретар.473 Това начинание се реализира в началото на 
1908 г., но само след няколко месеца тези длъжности са 
закрити по бюджетни причини. Въпросът обаче остава ак-
туален. За да се реши по-бързо и правилно е препоръчано 
една комисия, излъчена от заинтересованите министерства 
- на външните работи и търговията, да изработи подробен 
правилник–програма за работата на българските търговски 
аташета.  

Изучаването на източните пазари със съответно съб-
раните анкетни сведения и стопански бележки от секрета-
рите на трите камари своевременно са публикувани не са-
мо в стопанската периодика, но и в някои специализирани 
издания, отдалечени от икономическата тематика. В 
сп.”Съвременна илюстрация” например, наред с другите 
материали читателят попада на коментар за резултатите от 
мисията на камарите. Най-важните моменти от нея са 
придружени със статистика за търговските отношения на 

                                                  
473 Я.Пеев, За търговските аташета, Народно стопанство, бр.19-20, 

10.ХІІ.1911. 
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нашата страна с Турция, Гърция и Египет.474  
Успешното дело на камарите намира отзвук и извън 

България. Показателно за значението на това проучване на 
основните търговски центрове в Турция, Гърция и Египет, е 
един отзив в румънското издание “Le Mouvment 
Economique”. От препечатка в нашия периодичен печат се 
разбира, че е налице впечатляващ том /500 стр./ - “единст-
вено по рода си издание относно търговията на Изток”, за-
това се предвижда превод и на румънски език.475 

Със същтата енергия е подето друго начинание – ор-
ганизиране на опознавателна екскурзия до Цариград и Бур-
са на наши производители и търговци. Инициативата идва 
от МТЗ, като ангажимента за изпълнение на задачата е 
възложен на Софийската камара.476 Своето съгласие и под-
крепа дава Пловдивската камара.  

Специалният влак потегля през лятото на 1909г. По-
сещението е предприето под знака на искрения стремеж за 
добросъседство и разбирателство. Търговците и произво-
дителите са водени от Ив.Златаров и Хар.Карастоянов. В 
Турция българите имат възможността да влязат във връзка 
с различни фирми и търговски къщи. Осведомяват се за 
финансовото им състояние, уговарят условията за евенту-
ална обща дейност, натрупват допълнителна ценна ин-
формация за вкуса, нуждите и търговските обичаи, набе-
лязват свои евентуални посредници, запознават се на мяс-
то с търсенето, условията на продажбите, какви са изисква-
нията за амбалажа и т.н. Водят се професионални разгово-
ри между представители на камарите от двете страни. Де-

                                                  
474 Източните пазари, Съвременна илюстрация, бр.16,г.ІІ,1912. /За пе-
риода 1905-1909г. движението на вноса от Гърция,Турция и Египет 
спрямо целия наш внос е: 1905г. -14,06%; 1906 – 16.86%; 1907 – 
14.40%; 1908 – 15.09%; 1909 – 13.66%. Износът на България за съ-
щите страни и през съответните години се изчислява съответно на 
18.39%, 28.05%, 28.70%, 38.58%, 37.87%/. 

475 Народно стопанство, бр.9, 1.V. 1912. 
476 СГОДА, ф.29к., оп.1, а.е.3, л.26. Протокол № 19/2.VІІ.1909 г.; Пис-
мо на МТЗ № 3872/12.VІ.1909. 
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монстрирано е желание и дух да се работи “в мир и съгла-
сие за развитието на икономическите сили на двете държа-
ви, за сближение диктувано от добре разбраните стопански 
и национални интереси…”477 

В хода на срещите българите разменят с турските 
производители и търговци мнения по различни въпроси от 
взаимен характер. Акцентът е поставен върху “повелител-
ната нужда от пропагандиране и прокарване на идеята за 
сключване на един митнически съюз между България и 
Турция…защото днес реалната политика на народите по-
чива се повече от положението на техните икономически 
връзки…”. След края на екскурзията участниците в нея 
правят важния извод, че този сполучлив опит трябва да 
трасира пътя за бъдещи полезни “търговско-индустриални 
експедиции” в чужбина.478 Те ще обогатят стопанската кул-
тура, ще провокират допълнително предприемчивостта на 
българските търговци и производители.  

Важно значение камарите отдават на теоретичното 
изучаване на различни въпроси от стопанско естество, изс-
ледвайки опита на напредналите държави. По този начин 
твърде успешно се допълват натрупаните практически поз-
нания и информация. Тук трябва да се отбележи интереса 
към организацията по предоставяне информация за креди-
тоспособността на търговците, правораздавателната прак-
тика на специализираните съдилища, борбата срещу нело-
ялната търговия. В този кръг попадат и теми, касаещи ор-
ганизационните промени на чуждестранните камари, мо-
дерните стандарти в областта на професионалното обра-
зование, практиката на търговските договори и митническа-
та политика, тенденциите в занаятчийското производство и 
т.н. 

Проучвателна дейност на камарите има определено 

                                                  
477 По търговската екскурзия в Цариград и Бурса, Народно стопанст-
во, бр.13, 1.ІХ.1909. 

478 Пак там. 



219 

значение в различни аспекти. Благодарение на нея редица 
важни стопански въпроси са поставени в центъра на вни-
манието на официалните институции. С тях е запозната и 
широката общественост. А благодарение на практическия 
си характер проучванията се оказват своеобразен мост за 
осъществяване на здрави и трайни връзки между камарите 
и различните съсловия, чиито интереси те представляват. 
Периодичните командировки и посещенията по места на 
ръководни членове на ТИК дават възможност за преки пер-
сонални контакти в една естествена стопанска и социална 
среда, което мотивира търсенето на нови насоки за бъде-
щата им реализация. Именно така се оформя убеждението, 
че камарите могат да разчупят официалните рамки на съ-
вещателните си функции и да разширят полето за самосто-
ятелни мероприятия в регионален, национален и междуна-
роден мащаб. Това обстоятелство провокира стремежа за 
висок професионализъм, а от друга страна предизвиква по-
зитивните нагласи за индивидуална и обществена инициа-
тива. 

Направените проучвания под различна форма, тяхно-
то последователно разгръщане, допълване по теми и насо-
ки, привличането на нови участници, постепенното натруп-
ване на обилна и разнообразна стопанска информация се 
превръща във въздействащ фактор по пътя на общите уси-
лия за икономическия напредък на България.  

Събирането и предоставянето на специализирана 
стопанска информация е една от най-важните насоки в 
дейността на камарите по света. У нас изпълнението на та-
кива функции е отразено и в двата закона за търговско-
индустриалните камари. Независимо от законовите предпи-
сания, нашите ТИК рано преценяват необходимостта да се 
предприемат многопосочни ефективни действия като отго-
вор на нарастващите нужди на производители и търговци. 
Затова усилията се съсредоточават към навременно обс-
лужване на всички заинтересовани лица, фирми и дружест-
ва с най-разнообразни данни, обхващащи целия цикъл на 



220 

производството, а също националния и международните 
пазари.  

Изпълнението на тези цели се осъществява от ин-
формационно- справочните бюра създадени към ТИК. 
Уредбата и задачите на тези служби са определени в рам-
ките на вътрешните правилници, одобрени от МТЗ. Специ-
ализираните бюра отговарят на местните условия, както и 
на финансовите възможности на камарите за издръжката 
на персонала. След няколко годишна дейност се обмисля 
възможността за изработване на общ правилник за работа-
та на информационните служби. Идеята е породена след 
констатация за някои отрицателни ефекти от липсата на 
еднотипност при събирането и предоставянето на инфор-
мация.479 Този въпрос остава актуален, но без решение 
през разглеждания период.  

 Самите сведения, които са от многообразно иконо-
мическо естество, се набавят главно по каналите на адми-
нистративните връзки и обмена с централни държавни уч-
реждения, общински и окръжни постоянни комисии, чрез 
кореспондентските екипи на ТИК, както и в непосредствен 
контакт с частни лица, упражняващи стопанска дейност. Не 
трябва да се отминава и факта, че услугите се предоставят 
безплатно.  

Информационната служба при Софийската камара 
започва да функционира през 1902г. За уведомяване до 
българските производители и търговци е изпратен цирку-
ляр, в който се посочва желанието на камарата да ги под-
помогне в тяхната дейност, като приканва те да изпратят 
каталози и ценоразписи за стоките им, също и данни с кои 
чужди предприятия и търговски къщи работят.480 Първона-
чално се срещат трудности, за което свидетелства честата 

                                                  
479 Първият конгрес на търговските камари, Народно стопанство, г.V, 
бр.12, 15.VІ.1909. Специален обширен доклад по въпроса за общ 
правилник на информационните служби изнася д-р Тошев, секретар 
на Бургаската камара. 

480 Търговски бюлетин, бр.43, 18.І.1903. 
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смяна на завеждащите и техните помощници на службата. 
Но скоро положението е стабилизирано, като дейността за-
почва успешно да се разширява не само в района, но в 
страната и чужбина.  

В правилника за вътрешния ред на столичната кама-
ра /чл.45-59/ са коментирани целите, задачите и устройст-
вото на информационното бюро като едно от основните й 
звена. Началникът на службата заедно с помощниците се 
задължават да извършват голяма по обем ежедневна рабо-
та. Тя включва: водене на преписки, кореспонденция със 
страната и чужбина; събиране на различни по вид сведения 
/за търговци, индустриалци, занаятчии, комисионери и тех-
ните предприятия, протестирани полици и фалити, сдруже-
нията в района, митнически, ж.п. и морски тарифи и пр./; 
преглед на българската и чуждестранна литература и печа-
та по въпроси от търговско-промишлено естество; съставя-
не с актуални и точни данни на адресна книга; поддържане 
на информационния архив, както и на библиотеката към 
камарата и пр.481  

Нагледен израз за положителната тенденция в разви-
тието на службата представляват данните за водената ко-
респонденция. Ако разменените писма /входящи и изходя-
щи/ през 1903 г. са 723, през следващата 1904г. те са 1348, 
а през 1905г. увеличението възлиза на 2 213 писма.482 Дви-
жението се запазва и в следващи отчети на камарата се 
вижда, че последователно през периода 1906-1908г. корес-
понденцията достига 3405 писма.483 Многобройни са също 
упътващите сведения, които всекидневно се дават по те-
лефона или при лично посещение в секретариата на ТИК. 
Представляващите по-широк обществен интерес данни са 

                                                  
481 СГОДА, ф.29к., оп.1, а.е.29, л.127-129. Правилник за вътрешния 
ред на Софийската търговско-индустриална камара.  

482 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХІV р.с., 1905 г. Отчет по деятелността на камарата за 1905 
г., с.20. 

483 СГОДА, ф.29к.,оп.1, а.е.29, л.59.  
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публикувани в печата.  
Характерът на информационната служба при Со-

фийската камара може да се проследи и чрез класифика-
цията на кореспонденцията, която е обобщена в 7 големи 
раздела със съответните 162 подгрупи. В услуга на експор-
тьорите в направлението “Износ” /51 подгрупи/, се дават 
сведения за: зърнени храни, яйца, кожи, розово масло, жи-
ви животни, млекарски произведения, пашкули, домашни 
птици, тютюн, орехи, сушени сливи, ябълки, спирт, 
смрадлика, вълна, грозде, дървен строителен материал, 
ленено семе, американски лози и др. Полезно посредни-
чество се извършва и по раздела “Внос” /53 подгрупи/. За 
улеснение на търговците исканата информация е предос-
тавяна за: автомобили, локомотиви, различни по вид ма-
шини /земеделски, плетачни, предачни, книговезки и пр./, 
бои, масла лакове, бижутерия, електрически инсталации, 
предмети на изкуството, колониални стоки, сукна, обувки, 
спиртни питиета, цинкография, пчеларски уреди и др.  

Най-търсени и предоставени са писмени и устни све-
дения за пазарните цени у нас и на чуждите пазари за над 
100 вида артикули – селскостопански, индустриални, зана-
ятчийски, строителни, енергийно - суровинни, фармацев-
тични, от областта на изкуството и модата и т.н.  

Благодарение на своята активност Софийската кама-
ра събира адресите на редица чуждестранни фирми, които 
проявяват интерес да осъществят търговия и да закупят 
български брашна, ечемик, лимец, фасул, фий, нахут, ли-
пов цвят, вина, кашкавал, пчелен мед и восък, орехи, розов 
цвят, тютюн, птици, яйца, сурови кожи, килими, руди и др. 
Свидетелство е кореспонденцията водена с много страни 
от Европа, Америка и Африка. Само за 1903-1904 г. тя въз-
лиза общо на 1348 писма, от тях с Германия са разменени 
236, с Франция 148, с Англия 113, с Италия 71, с Австро-
Унгария 52 и др., а общо с държави от Америка и Африка те 
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са 18.484  
Сред фирмите и търговци, чийто посредник става ка-

марата най-многобройни са тези от Германия: Siegmund 
Mosler, Freiherr Theobald, Brohn & Napihtali, Gebruder Kris-
teller, Levi & Salinger, L.W.Shnaider & Co, Schwarz & Helde-
mann, Caesar et Lorentz, Gebruder Blembel, Julius Grossman 
Gebruder Weiss, Adolf Goldschmidt, Brukner & Co, 
J.G.Brunmuller & Sohn, Moldenhauer & Co, Treu & Nuglisch и 
др. /представители от Берлин, Дюселдорф, Хамбург, Вайс-
баден, Лайпциг, Халле, Мюнхен, Крефелд/; от Виена – 
Johan Riedel, Anton Dechant, Albert Roteher, Bruder 
Charmatz, Jakob Gruder, Gustav Gunesch, S. & I.Flesch, Anton 
Glockner, S.M.Klinger, Ludwig Wehel, bruder Allina, Gerhardus 
& Sohne, B.Fischl & Sohne и др.; от Белгия - Choque & Petit, 
Alexis Winandi, Wilkens & C-ie, Los.Lousberg, Goossens & Co, 
W.Anderheggen, Deppe Freres, Usine de desargentation, 
Sosiete metalurgique, Sosiete Cockerille, Usiner a cuire, Lous-
berg & C-ie и др. /те са главно от Лиеж, Анверс, Верви-
ерс/.485  

Дългият списък може да бъде продължен с още име-
на на фирми, частни търговци и комисионери от Англия, 
Франция, Испания, Швейцария, Италия, Египет, Русия, Тур-
ция, Гърция, Холандия и др. Към столичната камара се об-
ръщат заинтересувани дори от далечна Австралия, каквато 
е житарската експортьорска къща “The Agency & 
Indentingle”, а от САЩ във връзка с изкупуването на руди 
контакт е установен със “Societe de Hauts Fourneaux et 
Fonderies de Marseille” /Сент-Луи/, както и с търговеца от 
Охайо – Кливлънд Charl E.Roy.486  

В горния случай трябва да се отбележи, че Софийс-
ката, както и останалите камари не надхвърлят рамките на 

                                                  
484 Отчет за деятелността на бюрото на Софийската търговско-
индустриална камара от 1.ХІ.1903 до 1.Х.1904 г., Народно стопанст-
во, бр.19-20, 25.ХІІ.1904. 

485 СГОДА, ф.29к.,оп.1, а.е.29, л.66-72. 
486 Пак там. 
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информационно-посредническите услуги, като не носят 
пряка отговорност за евентуални отрицателни последици 
от сключени впоследствие сделки. За разлика от комисио-
нерите и търговските агенти, които имат грижата да извър-
шат самата доставка на договорените стоки. Тогава те пое-
мат всички съществуващи процедурни ангажименти по об-
митяването, уреждането на плащанията и останалите опе-
рации по реализацията на внос-износа.  

Информационното бюро при Пловдивската камара 
започва да функционира пълноценно от 1902 г. Тук също се 
събират различни данни, за да се осигури обслужването на 
заинтересованите лица със сведения за: отделни стоки, 
фирми, пазари, цени, сухопътен и морски транспорт, такси, 
търговски обичаи, кредитоспособност на наши и чужди 
фирми, сведения също за търговските договори, изложе-
ния, търгове, доставки, конкурси, търговска статистика и пр. 
Създаден е регистър, в който да се отбелязват преписките 
по отделните запитвания със съответните отговори. Така 
става ясно, че само за 1904 г. са разменени 1012 писма, от 
които 247 с чужбина.487 Кореспонденцията с Турция е най-
активна, възлизаща на 66 писма, с Германия те са 33, Авс-
тро-Унгария - 30, Швейцария - 24, Франция - 20, Италия - 
18, Белгия - 17, Египет -16, Англия - 12, Сърбия – 7, и пр.488 

Русенската камара развива дейността на своето ин-
формационно бюро в общите насоки, както останалите ка-
мари. От услугите й се ползват не само търговци и произ-
водители, но и други заинтересовани лица, различни дър-
жавни и обществени учреждения. За меродавно и тук се 
приема възходящото движение на водената кореспонден-
ция. Писмата разделени в 8 групи: по изложени експонати в 
музея; сведения за занаяти, търговия и земеделие в стра-
ната; търсени адреси на наши и чужди фирми; по износа на 
български артикули; сведения за кредитоспособност у нас и 

                                                  
487 Отчет на Пловдивската камара за 1895-1905..., с.44. 
488 Пак там. 
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в чужбина; удостоверения за цени; други преписки за пери-
ода 1906-1907 г. и т.н., от общо 747 се увеличават на 
1191.489  

Информационното бюро при Варненската камара е 
организирано по подобие на останалите. Направленията, в 
които се дават сведения и тук са разнообразни: адреси на 
производители и търговци у нас и в чужбина; пазари, от ко-
ито могат да се доставят суровини и машини; условия на жп 
и морски транспорт; данъчно облагане в нашата и в другите 
страни; актуални пазарни цени за различни артикули; про-
фесионални училища в чужбина, където може да се специ-
ализира; сведения по кредитоспособност и пр.490 За да се 
осъществяват компетентно и професионално услугите, ар-
хивът на информационната служба непрекъснато се по-
пълва, а събраните сведения се вписват в съответните ре-
гистри.  

Специален предмет в дейността на информационните 
бюра става набирането и предоставянето на данни за ико-
номическата състоятелност и кредитоспособността на про-
изводители и търговци. Това е въпрос от особена важност 
за провеждането на съвременна и лоялна търговия. Затова 
той става обект на специално внимание в почти всички дър-
жави. Там се създават специални съюзи, дружества, 
кантори от заинтересовани лица или пък професионални 
учреждения за събиране и доставяне на информация от та-
къв характер.  

През разглеждания период са известни немските и 
френски служби “Auskunft Auskeau”, “Bureau de renseigne-
ments”, “Merkantile Agenci” и др.491 Те съставят свои архиви 
с картотеки, съдържащи многобройни справки за материал-

                                                  
489 Отчет за деятелността на бюрото на камарата от 15 ноември 1906 
до 1 декември 1907, Търговско-промишлен вестник, бр.12-13, 
24.ХІІ.1907. 

490 ДА-Варна, ф.63к., оп.3, а.е.8, л.48-49. 
491 Златаров, Ив., Организацията и функциите на информационните 
бюра за кредитоспособност, С.,1908, с. 17-19. 



226 

ното положение и кредитоспособността на стотици лица от 
търговското съсловие в регионален и национален мащаб. 
Сведенията са многообразни, но основно обхващат: начало 
на стопанската дейност, размер на капиталовите средства, 
участия в търгове или съглашения, налични и придобити 
недвижими имоти, съществуващи проблеми в изплащания-
та и пр. Цялата дейност по разработката на сведенията се 
извършва от многоброен персонал, който непрекъснато 
контролира и подновява събираните факти. 

Материята в областта на службите по кредитоспособ-
ност у нас не се регулира със специален закон. Компетент-
ни да събират и предоставят такива сведения са БНБ, БЗБ 
и търговско-индустриалните камари. Не съществуват огра-
ничения частни лица и фирми също да упражняват такава 
дейност без да търсят нечие разрешение или да носят от-
говорност пред някаква инстанция. В България обаче таки-
ва частни специализирани учреждения не се създават.  

При подобни условия камарите съзнават от каква 
важност е да се включат в решаването на въпроса за кре-
дитоспособността. Така в обхвата на съществуващите вече 
информационни бюра те оформят новото специализирано 
направление. Задачата е да се предоставят сведения за 
финансовата солидност, моралните качества и честност на 
търговците.  

 Осъществяването на специфичния вид услуги става 
възможно само след активно събиране на сведения. Тяхно-
то съдържание се определя чрез получените отговори на 
предварителните въпроси от типа: от кога и с какви средст-
ва се търгува; какъв е личния кредит; владее ли лицето по-
землена собственост или друг недвижим имот; стойност на 
имотите и тяхната данъчна задълженост; колко протести-
рани полици има и в какъв размер; каква е търговската ре-
путация; каква дейност се извършва към момента и пр.492  

Събирането на материали става по различни канали, 

                                                  
492Пак там, с.13. 
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основно от централни и местни държавни учреждения, чрез 
кореспондентите на камарите, в преки контакти с произво-
дители и търговци. Но практиката показва, че събраните по 
частен път данни в повечето случаи са погрешни и неверни. 
За да избегнат това обстоятелство, за да постигнат по-
пълна и достоверна информация камарите си сътрудничат 
с централното управление на БНБ.  

Като поемат ангажимент да предоставят конфиден-
циална информация по кредитоспособност на частни лица, 
фирми или дружества камарите правят уговорката, че те не 
носят никаква юридическа отговорност за нейната досто-
верност. Доколкото може да има гаранция за добросъвест-
ност и обективност тя произтича от източника на данните, 
каквито са държавните учреждения. Може би поради тази 
причина първоначално съществува известно недоверие и 
малко представители на търговско-промишлените кръгове 
се обръщат към камарите за сведения. Нещата се проме-
нят в положителна насока към края на първото десетилетие 
на ХХв., когато все повече се прибягва до услугите предос-
тавяни от бюрата на ТИК и става правило да се влиза в де-
лови търговски отношения едва след като са набрани нуж-
ните сведения за кредитоспособност на партньорите.  

Нещо повече, дейността по кредитоспособността се 
разгръща и извън България. Софийската камара изпраща 
две свои окръжни до европейските камари, с които ги уве-
домява, че извършва безплатно услуги за всички интересу-
ващи се чужденци, които имат търговски връзки с нашата 
страна. Като резултат броят на постъпилите запитвания от 
Германия, Австрия, Франция, Италия, Англия, Белгия, 
Швейцария, Турция, Румъния, Сърбия и др. бързо нараст-
ва. За това говори и фактът, че ако през 1907 г. е осъщест-
вена кореспонденция от общо 444 входящи и изходящи 
писма, даваща разнообразна информация, то през 1911г. 
те вече са 2 224 като специално по кредитоспособност раз-
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менените писма възлизат на 1224.493  
Извършването на богатата информационно-

справочна дейност от камарите е в пълно съгласие с нови-
те тенденции в развитието на световната икономика. В ус-
ловията на все по-усложняващите се взаимовръзки инфор-
мацията става неотменен фактор за всяка индивидуална 
или обществена положителна промяна.  

2.ИЗДАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

В цялостното си многообразно ежедневие камарите 
се ангажират и с издателска дейност. Тя се извършва пос-
ледователно и систематично. Целта е да се обезпечи и 
подпомогне на първо място работата на самите ТИК, а така 
също на официалната власт, административно-стопанските 
учреждения, съюзи и организации, както и индивидуалните 
производители и търговци в страната, заинтересованите 
лица и фирми от чужбина.  

 Най-многобройни са публикациите на документи от 
всичките пет български камари. Това са дневници, реше-
ния, протоколи от сесии, отчети, доклади за икономическо-
то положение на районите, рапорти, правилници, писма, 
окръжни, годишници, комюникета. По съдържание те фак-
тически се докосват до всички най-значими проблеми на 
нашия стопански живот, както и до въпроси с частен и по-
второстепенен характер.  

Изобилието на подобна специализирана литература 
изиграва положителна роля за промяната на икономически-
те нагласи в обществото, за стимулиране на частната 
предприемчивост в условията на либералния капитализъм 
и разбира се за професионалното и интелектуално израст-
ване на цяло поколение стопански дейци. От друга страна, 
                                                  
493 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.32, л.41./Най много запитвания са постъ-
пили от Германия – 296, от Австрия – 250, от Франция – 86, от Тур-
ция – 25, от Англия -20, по 17 от Белгия и Румъния и т.н./. 
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достоверността на материалите винаги държи камарите в 
актуална позиция по отношение на общественото мнение. 
Това засилва респекта към самите институции и към дър-
жавността. Камарите стават още по-популярни.  

Своят голям потенциал ТИК разкриват чрез перио-
дичния печат. След Освобождението българската преса 
бележи непрекъснато възходящо развитие като става ес-
тествен продължител на традициите на възрожденската 
журналистика. Един след друг започват да се роят полити-
ческите официози, не закъснява появата и на редица изда-
ния с широка обществена палитра, специализирани в об-
ластта на литературата, приложните изкуства, науката, об-
разованието, отделни издания са посветени на съдбата на 
българите в Македония и Тракия и пр. В годините на уско-
реното капиталистическо развитие разпространението на 
вестници и списания придобива масов характер, което доп-
ринася за по-добрата информираност на българите, които 
неотклонно следват пътя на успешната модернизация.  

През 1905 г. у нас излизат 174 вестника и 96 списания 
като само за една година техния брой нараства съответно 
на 214 вестника и 136 списания, най-много от които се из-
дават в столицата.494 Тази впечатляваща публична трибуна 
става място за изразяване на свободните мнения, за диску-
сии по всички важни въпроси, който вълнуват обществото. 
Страниците на периодичния печат по неповторим начин от-
разяват цялата богата панорама на живота в следосвобож-
денска България. 

В условията на сериозна конкуренция търговско-
индустриалните камари започват да издават печатните си 
органи. Основания за това им дава Правилника за ТИК 
/чл.22, ал.2/. По различно време от 1896 до 1918г. се поя-
вяват следните вестници и списания: “Търговски вести” 
/Пловдивската ТИК/; “Търговско-промишлен вестник”, “На-

                                                  
494 Д.Казасов., Улици, хора, събития, С.,1968, с.231-234; Г.Николов, 
История на българския всекидневен печат 1877-1932 г.,С.,1932.  
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блюдател” и “Търговски новини” /Русенска ТИК/; ”Бюлетин” 
и “Търговски бюлетин” /Софийска ТИК/, “Известия на Бурга-
ската търговско-индустриална камара”; “Търговски фар” и 
“Економически преглед” /Варненска ТИК/. Повечето от тези 
издания имат кратък живот като причините за това са от 
различно естество. 

При общ преглед върху горните вестници и списания 
могат да се откроят някои по-характерни черти. На първо 
място трябва да се отбележи, че преобладаващият мате-
риал се състои от препечатани части от документите на 
ТИК. Акцент е поставен на резолюциите и решенията по 
различни стопански въпроси. Това придава двоен ефект. 
От една страна, е постигната публичност и прозрачност в 
действията на всяка от камарите, а от друга ритмично е 
осигурено информационното обслужване на местна основа 
и в национален мащаб на всички заинтересовани.  

В зависимост от предпочитанията си камарите поста-
вят за разглеждане всички актуалните теми, свързани с те-
кущото развитие на икономическия живот в страната. По-
ради това има подчертан стремеж да се предоставят ста-
тистически данни от различни клонове на производството и 
търговията не само у нас, но и в чужбина. Формата е на-
пълно достъпна. По страниците на горните издания се пуб-
ликуват също многобройни материали с теоретично или об-
зорно съдържание. Те запознават читателите с опита на 
напредналите държави, хвърлят светлина върху постиже-
нията и недостатъците на нашето обществено-
икономическо развитие, предлагат реклами и пр.  

В хода на работата по своите печатни органи камари-
те скоро избистрят виждането си, че техните издания тряб-
ва да служат преди всичко като ежедневен компас в прак-
тиката на производители и търговци, като съобщават сво-
евременно за новите моменти в законодателните правила, 
публикуват мнения и оценки за срещаните трудности, да 
дават подробности за специализирани срещи, конкурси, 
конгреси и начините за участие в тях и пр.  
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Прелиствайки периодиката на камарите, читателят се 
потопява в една неповторима историческа картина. Тя е 
наситена с богати нюанси, в които се разкрива смисълът на 
съзидателните усилия, полагани от българите в организи-
рането на своя свободен икономически живот. На места се 
прокрадва усещане за тягостната участ да бъдеш зависим, 
но по-силно доминиращи остават оптимистичните щрихи, 
че България има потенциал да се утвърждава и развива 
както всички останали европейски държави.  

Издаването на общ печатен орган за всички камари е 
идея, обсъждана още през 1895г., когато секретарите вли-
зат в устни преговори и споразумения. Пловдивската кама-
ра заявява, че ще се приобщи, ако се спазят някои условия: 
бюлетинът да е общо притежание, да се издава под надзо-
ра на Софийската ТИК, всяка от камарите да има свой от-
дел.495 Изпратено е уведомително писмо до ръководствата 
на другите камари. От отговорите става ясно, че на този 
етап няма нагласа за реализиране на подобно начинание. 
Русенската ТИК вече е пуснала в ход инициативата за свое 
издание, поради което отказва участието си. В писмо се по-
сочва, че “русенци не се съгласяват, понеже желаят да се 
гордеят със своя търговски дух, подкрепен с вестник, изда-
ван нигде другаде”.496  

В началото на ХХ в., след преодоляване на кризата с 
частичното закриване на камарите, МТЗ отново поставя 
въпроса за издаване на общ орган. Нуждата е преценена 
като безспорна и целесъобразна за съсредоточаването на 
“всички сили”, за преодоляване на допускано разминаване 
в съобщенията, понякога “диаметрално противоположни на 
действителността.”497  

Принципно възприет, въпросът е поставен за обсъж-
дане на специална конференция на секретарите на ТИК. Тя 
                                                  
495 ДА-Пловдив, ф.147к., оп.1, а.е.492, л.1-3. 
496 Пак там, л.5. Писмо на Варненската до Пловдивската камара № 

91/23.ХІІ.1895г. 
497 ДА-Варна, ф.63к., оп.3, а.е.4, л.23. 
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е проведена през януари 1905 г. На срещата се предлага 
редакционен комитет, в който влизат Ан.Ляпчев, Д.Христов 
и К.Попов. Общият проектобюджет на изданието е опреде-
лен на стойност 35 хил.лв. Изрично е подчертано дистан-
циране от всяка политическа тенденция при списването на 
бъдещия орган на ТИК.498 Впоследствие обаче камарите 
намират тези условия за неприемливи. Като неуместно е 
прието външни автори да имат изключителното право да 
дават директивите за вестника, финансирането също се 
оказва твърде тежко задължение. 

Окончателното решение на нещата е отложено и за-
почва да се протака. В хода на изясняване основните по-
ложения около издаването на общ печатен орган възникват 
сериозни търкания. Конфликтът е между Софийската и ос-
таналите регионални камари, който дори става публичен и 
е пренесен върху страниците на печата. Столичани са об-
винени, че правят “капитал за първенството” като неведнъж 
е търсен случай той да се предяви, обвинени са в “сепара-
тизъм” и пр.499 Това още един път отдалечава позициите и 
така до реализация на идеята за общ печатен орган не се 
достига.  

Междувременно камарите осъществяват широко сът-
рудничество с други авторитетни издания със специализи-
рана стопанска тематика, каквито са “Списание на Българс-
кото икономическо дружество” и сп.“Народно стопанство”. На 
техните страници редица представители на ТИК излагат 
мненията си по въпроси от областта на търговията и произ-
водството. Така е осигурена още една трибуна за популяри-
зиране дейността на камарите. Тясната връзка е осъществе-
на не само върху базата на професионалното и тематично 
сходство, но също чрез участието на ръководни личности от 
камарите, каквито са Ив.Златаров, Г.Т.Пеев, С. Ж.Дацов и 
                                                  
498 Отчет за деятелността на Бюрото на Софийската търговско-
индустриална камара /1.ХІІ.1905-1.Х.1906г./, с.4.  

499 Кратък отчет за дейността на Бюрото на Пловдивската камара от 
1.ХІІ.1905 до 1.ХІ.1906г., Пв.1906, с.42-44 и сл. 
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др. в редакторските колективи. Спойката става още по-
здрава, тъй като често са отпускани средства от бюджетите 
на ТИК за финансовата подкрепа на списанията.  

Заслужават внимание и някои индивидуални инициа-
тиви. Сава Ж. Дацов още преди създаването на камарите 
става основател и редактор на няколко издания, продължа-
вайки след това публицистичната си дейност в тях. С него-
вото име са свързани: сп.”Орало”, сп.”Пчела” /орган на 
“Дружество на българските пчелари”/, сп.”Домакинство”, 
чийто девиз гласи, че “в себе си и в своя постоянен смис-
лен труд българинът ще намери своето спасение и иконо-
мическо въздигане”.500  

В актива на ТИК трябва да се добави поредното по-
лезно дело – уреждането на популярната занаятчийска биб-
лиотека “Иван Евст.Гешов”. Средствата са предоставени по 
желание на самия Гешов на Софийската камара. Тя отправя 
благодарствено писмо, в което високо оценява неговото да-
рение направено във време, когато нуждата от популярна 
книжнина у нас е особено належаща.501 В първоначално из-
брания редакционен комитет участват: Ц.Паяков /Съюз на 
индустриалците/, Пею Иванов /Български еснафски съюз/, 
Г.Т.Пеев и Ив.Златаров /столична камара/, Б.Михайлов, 
П.Тишков /Софийски университет/.502 Волята на дарителя, 
която основателите изпълняват, е да бъдат подпомогнати 
допълнително в своето образование и трудова дейност, за-
вършващите професионални курсове и училища. В периода 
1907 – 1914 г. са публикувани общо 8 книжки предимно прак-
тически ръководства по кожарство, дамско и детско облекло, 
счетоводство и пр.503 

                                                  
500 Прослава на Сава Ж.Дацов, цит.съч., с.5. 
501 НБКМ-БИА, ф.272, а.е.1728, л.1-4. Писмо от Софийската търговска 
камара № 592/12.ІІІ.1907.Бюрото на камарата изказва мнение,че в 
редакционния комитет могат да участват: Антон Митов, 
Д.П.Даскалов, Пею Иванов, Г.Т.Пеев, Ив.Златаров, Ц.Паяков. 

502 СГОДА, ф.29к., оп.1, а.е.6, л.7. 
503 Д.П.Даскалов, Влияние на изкуствата върху занаятите, С., 1907; 
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В редица държави по света през разглеждания пери-
од е утвърдена практиката за издаване на адресни книги. 
Сред тях могат да се посочат: белгийската “Annuaire du 
Commmerce et de L`Industrie Belge”, италианската 
“Annuaire”, румънската “Annuaire”, турската “L`annuaire de 
l`Orient”, както и тези на Германия, Франция, а една от аме-
риканските справочни книги е “Yearbook of the United States” 
и др.  

Опити за подобно справочно издание у нас са напра-
вени скоро след Освобождението от частни лица, но те ос-
тават безрезултатни. Първият международния алманах за 
България е субсидиран с държавни средства и подготвен за 
издаване от Дюрастел.  

Впоследствие със съставянето на друг български тър-
говски алманах се заемат Рачо Косев и д-р К.Списаревски. 
МТЗ приканва камарите да окажат финансово съдействие и 
да предоставят на съставителите наличната информация. 
Софийската камара приема начинанието със задоволство и 
отпуска помощ от 5000 лв., а Русенската камара отделя 
3000 лв.504 В мотивите на ТИК се посочва, че интересува-
щите се отвън ще могат да се запознаят с “нашия търговс-
ко-промишлен свят, с нашата политическа и икономическа 
география, с икономическото и финансово законодателст-
во, а особено с нашата вносно-износна търговия, а това 
съставлява едно мирно завоевание в културното и иконо-

                                                                                       
Ив.Иванов, Слабият електрически ток, С., 1908; А.Цачев, Практи-
ческо ръководство по кожените материали, С.,1908; Л.Жеков, Ръко-
водство за боядисване на кожи по модерен начин, С.,1909; 
П.Тишков, Принос към историята на българското еснафство, 
С.,1911; Ф.Цветова, Ръководство за кроеж и шев на дамски и детс-
ки горни дрехи, С.,1914; Б.Дюлгеров, Ръководство за занаятчийско 
счетоводство,С., 1911; Ст.Тончев, Професионалната хигиена, С., 
1914. 

504 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.29, л.156; Юбилеен сборник на търговско-
индустриалните камари..., с.580. 
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мическото поле на нашия живот”.505 Така, камарите дават 
свой принос за издаването през 1909 г. на Адресна книга на 
Царство България. 

В нейното съдържание има: обща характеристика 
/географско положение, население, климат, флора, фауна/; 
политическо и административно устройство; народно прос-
вещение; пътища и съобщения; кредитни учреждения и 
спестявания; държавни финансии; земевладение и земеде-
лие; гражданско, търговско, икономическо и търговско зако-
нодателство; обща и конвенционална митническа тарифа; 
вносна и износна търговия на България и приложения.  

Адресни книги за своите райони започват да издават 
и самите камари. Това става особено полезно допълнение 
към цялостната им справочно-информационна дейност. 
Варненската камара, след като обработва наличните дан-
ни, с които разполага, ги публикува в първата си адресна 
книга. При отчет за извършената работата на камарата е 
отбелязано, че появата на адресника “се приема много 
добре и мнозина вече си служат в своите търговско-
индустриални занятия, като черпят нужните адреси от 
нея.”506 В духа на самокритичност са отчетени пропуски и 
някои грешки, които се дължат на твърде “променливата 
материя”, липсата на опит при подобно издание и пр.  

 С желание да улесни контактите между производите-
ли и търговци Пловдивската камара също пристъпва към 
изработване на свое издание. То е на български и френски 
език. Адресната книга включва в отделни раздели данни за 
дружества, фирми, частни производители и търговци от це-
лия район.  

Като илюстрация за естеството на информацията мо-
же да се отбележи, че в адресника фигурират подробни 

                                                  
505 Пак там, с.156-157. 
506 Протоколи на ХVІІІ р.с. на Варненската търговско-индустриална 
камара /30.ХІ – 12.ХІІ.1909/, Вн.,1910, с.20. 
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данни за различните околии, включително за Старозагорс-
ко. Така справка може да се направи за местните: клонове 
на БНБ, БЗБ; акционерните д-ва “Бъдащност” и “Земеде-
лец”; за частните търговци Ив. Джамджиев, П.Попов, 
Хр.Стоев и др.; мелниците на Досю Вълев, Иван Маринов, 
Пенчо х. Славов; винопроизводителите Анастас Кокенов, 
Бр.Матееви, Бр.Р.&В.Шаханови, Вълкан Димитров, Добри 
Балдърана, Ив.Белчев, Ив.Дянков, Наню Тодоров, 
х.Ив.Иванов; търговските къщи за зърнени храни на Марко 
Фридман & С-ие, Бр.Лещови и т.н.507 Както посочва Плов-
дивската камарата в един от отчетите си, “тая книга ще спо-
могне за развитието на търговските релации, тя ще бъде 
постоянно коригирана и периодически препечатвана”.508  

През юни 1908г. в пресата се съобщава, че от печат 
излиза Адресната книга на Русенската камара. Тя е в две 
части и съдържа най-важни адресни данни за различните по 
вид предприятия и фирми в градовете: Русе, Бяла, Белог-
радчик, Видин, Кула, Ловеч, Лом, Никопол, Оряхово, Плевен, 
Свищов, Силистра, Сомовит, Тетевен, Тутракан и др.509  

Инициативите по отношение на специализираната 
справочна литература продължават. Сред тях трябва да се 
отбележи големият проект за създаване “Архив на българс-
ката търговия”. Той е обсъден на ІІІ-ят конгрес на камарите. 
Съгласно взетите решения е изработена Наредба за учре-
дяване на фонд към Варненската ТИК, в който да се съби-
рат ежегодните вноски на камарите. В документа са отра-
зени още някои важни моменти: с изработването на Архива 
се натоварва в качеството на редактор-ръководител д-р 
Н.Михов, заедно с определените помощници той трябва да 
посети и събере материали от библиотеките в София, Ве-

                                                  
507 Адресна книга на Пловдивската търговско-индустриална камара, 
Пв.,1905, с.19, 23, 26-27, 32, 39, 43, 49, 70,,78,80,109.  

508 Кратък отчет за дейността на бюрото на Пловдивската търговско-
индустриална камара от 1.ХІІ.1905 – 1.Х.1906 г., Пв.,1906, с.43. 

509 Търговско-промишлен вестник, г.І, 14.VІ.1908, бр.34-35. 
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неция, Генуа, Марсилия, Париж, Лондон, Брюксел, Берлин, 
Мюнхен, Виена и Рагуза; като неразделна част на Архива 
се предвижда издаването на “Библиография на българска-
та търговия”; отпечатването се планира да стане в Лайпциг; 
Варненската камара, под чийто патронаж ще протича пред-
варителната работа, трябва да се отчита всяка година за 
резултатите и пр.510 Практическата дейност по проекта за-
почва след края на Първата световна война.  

Като специална насока в издателската дейност на ка-
марите може да се определи брошурната литература. Тя е 
предназначена не само за членовете на ТИК, но и за много 
по-широк кръг от читатели. Към този тип издания се отнася 
публикуването на популярни беседи, организирани от ТИК 
и изнасяни по различен повод пред аудитория. Сред име-
ната на ораторите, предизвикали голям интерес с предста-
вените реферати, са: Ст.Бочев, д-р Хр.Мутафов, П.Тишков, 
Ив.Златаров, д-р П.Нейков, А.Тошев, д-р С.Шумков, 
Д.Неделчев, Хр.Устабашиев и др. Проблемно-тематичният 
кръг на беседите съдържа: търговска политика и търговски 
договори, търговското възпитание в Англия, техническото 
образование у нас, мерки против фалшификацията на сто-
ките, ипотекарния кредит, борсите, розовата индустрия, 
поглед върху икономическото развитие на Сърбия, Япония, 
Америка и т.н.511  

Отделни личности също изпъкват с активна популя-
                                                  
510 Наредба за фонда “Архив на българската търговия”, Народно сто-
панство, бр.1-2, г.ХVІ, І.1920. 

511 Изнесените реферати са в периода 1905-1914г.: д-р Хр.Мутафов, 
Търговската политика и търговските договори; Д.Даскалов, Худо-
жественото занаятчийство; Ив.Златаров, Кризата в Америка, 
нейните причини и последствия; от него Икономическа Япония; д-р 
П.Нейков, Търговското образование в Англия; П.Тишков, Техничес-
кото образование у нас и в Българския университет; от него, Наша-
та розова индустрия; А.Тошев, Поглед върху икономическото поло-
жение на Сърбия; д-р С.Шумков, Нашата емиграция в Америка; 
Ст.Бочев, Ипотекарният кредит у нас; Д.Неделчев, Личният кредит 
в БНБ; Хр.Устабашиев, Финансовата борса, нейните операции и 
влиянието й върху кредита изобщо и др.  
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ризаторска дейност. Сред тях е Ив.Златаров. Той съвмес-
тява успешно функциите си на секретар на ТИК, член на 
Българското икономическо д-во, редакторската дейност, 
делегиран представител на камарата в редица държавни 
учреждения и т.н. Съчетавайки практическия опит, своите 
преки наблюдения с добра теоретична подготовка, Злата-
ров посвещава десетки страници на важни стопански въп-
роси. Подробно изложение той прави върху: мерките за по-
добряване на нашата минна индустрия; обучението на чи-
раците и нуждата от професионално образование; работа-
та на международните конгреси на търговските камари; ор-
ганизацията и дейността на Виенската и Пражката камари; 
проект за Българска търговска камара в Цариград; анкетата 
на Източните пазари; информационните бюра за кредитос-
пособност; Сръбско-Българският комитет за икономическо 
сближение от 1911г. и др.512  

 Разпространена практика през разглеждания период 
е субсидирането от камарите на отделни автори за отпе-
чатване на техните трудове като за целта са формирани и 
специални фондове. С това ТИК заемат значителен дял в 
разпространението на стопанската книжнина в България. 
Помощите са давани избирателно преди всичко за практи-
чески ръководства и за книги посветени на различни иконо-
мически въпроси.  

С материалната подкрепа на Софийската камара 
продължава да излиза литература по стокознание, търговс-
ка кореспонденция и счетоводство, основи на социология-
та, кредитните дружества в България, търговска география, 
                                                  
512 Ив.Златаров, Кризата в обучението на чираците и задължително-
то следване търговски и занаятчийски курсове, С.,1909; Кратък док-
лад по анкетиране на Източните пазари, С.,1911; Доклад по органи-
зацията и дейността на Виенската и Пражката търговски камари, С., 
1908; Как да уредим бъдещето на нашите синове, С.,1912; Иконо-
мическото възпитание на германския народ, С.,1909; Организация и 
функции на информационните бюра по кредитоспособност, С.,1908; 
Подготовка за търговска и промишлена кариера, С.,1911; Нуждата 
от професионално образование у нас, С.,1903 и мн.др.  
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акции и облигации, прогресивно-подоходен данък, пътево-
дител по железниците и параходите, тенденции в социал-
ната политика у нас и др.513  

Подобна дейност има и Варненската камара. Тя също 
подпомага финансово издания, които са посветени на 
предприемаческия въпрос, местната индустрия и вътреш-
ния пазар, нуждата от откриване на антрепозити и докове, 
състоянието на Варненското търговско училище, положе-
нието на Варна след Букурещкият мир.514 Русенската кама-
ра със заделени суми от бюджетите си участва в издаване-
то на поредица от правилници, както и на заглавия посве-
тени на корабоплаването по р.Дунав и риболовното дело.515  

Принос има и Пловдивската ТИК в отпечатването на: 
доклад по октроата; специална брошура за нуждата от от-
купуване на Източната железница и довършване на пара-

                                                  
513 В периода 1905-1914г. Софийската камара субсидира издаването 
на: В.Джапунов, Встъпление към търговската кореспонденция; 
Д.Юрданов, Стокознание и Кредитните д-ва в България; д-р 
А.Недялков, Основни проблеми на социологията; Г.Тошев, Бал-
кански митнически съюз; Ст.Бочев, Българските акции и облигации; 
д-р Парлапанов, Илюстрован пътеводител из германската индуст-
рия; Т.Кънев, Прогресивно-подоходният данък; М.Белиева, Мас-
ларство; П.Танков, Нови уроци по копринарство; М.Радославов, 
Минното дело в България; П.Бояджиев, Пълен сборник от решени-
ята на Върховния касационен съд по Търговския закон; К.Чукурски, 
Пътеводител по железниците и параходите; Н.Христов, Обновле-
нието на България и новата социална директива и др. 

514 Варненска търговска камара: По въпроса за откриване на висши 
търговски курсове при средното търговско училище; Предприема-
ческият въпрос.Уводни бележки; Местната индустрия и вътрешния 
пазар; Мемоар върху положението на гр.Варна след Букурещкия 
мир.Исторически бележки; Нуждата от откриване търговски инсти-
тут от рода на антрепозитите, доковете и публичните магазии и др.  

515 Правилник за счетоводството и деловодството на камарата /1896 
г./; Занаятите, еснафската организация и социализма /1907г./; Дуна-
вът и нуждата от Български търговски флот по него /1909г./; Пра-
вилник за Рибарския събор /1910г./; Стопанското значение на риби-
те и техната биология /1910г./; Правилник за житните тържища в 
района на Русенската камара /1910 г./; Правилник за извънредния 
мелничарски събор в София /1912г./ и др. 
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лелната линия; изследвания върху търговията в Южна Бъл-
гария, както и турските пазари във връзка с нашата индуст-
рия и търговия; розовата индустрия.516  

Камарите не се задоволяват само с инициативи в об-
ластта на издателската дейност. Те правят нещо повече ка-
то се ангажират да осигурят постоянен достъп за ползване-
то на нашия и чуждия периодичен печат и на специализи-
раната стопанска литература. За целта са организирани 
библиотеки към ТИК.  

В архива на Бургаската камара е запазен инвентарен 
списък на нейния наличен библиотечния фонд през разг-
леждания период, който съдържа над 500 заглавия /към 30-
те год. на ХХ в. броят им нараства на 3 997.517 Най-
многоброен е списъка на протоколи, отчети, доклади, изло-
жения, решения, рапорти, които са свързани с дейността на 
всички камари, МТЗ, ЦУ на земеделските каси, БНБ, БЗБ, 
БЦКБ, окръжна постоянна комисия, борсите и др. Камарата 
притежава и цял набор от сборници или отделно издадени 
закони и правилници.  

Друга част от литературата, според азбучния класи-
фикатор е подредена в 9 раздела: Философия /общи съчи-
нения, философски системи, етика, метафизика/; Религия и 
богословие /догматични съчинения, практическо богосло-
вие, християнска история, Библия, Евангелие/; Социални 
науки /статистика, политика, политическа икономия, адми-
нистративни науки, търговия и съобщения, осигуровки и 
др./; Езикознание /сравнителна филология, английско, нем-
ско, френско, италианско, испанско, латинско, гръцко и рус-
ко езикознание/; Естествени науки /математика, астроно-
мия, физика, химия, минереалогия, геология, биология и 
др./; Приложни науки /медицина, инженерство, домакинст-
во, търговия, транспорт, химическа технология, индустрия, 
                                                  
516 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.574-

576. 
517 ДА-Бургас, ф.5к., оп.2, а.е.232. Инвентарна книга на библиотеката 
на Бургаската търговско-индустриална камара. 
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занаяти и др./; Изящни изкуства / скулптура, живопис, 
гравьорство, фотография /; Литература / история на лите-
ратурата, поезия, романи, повести, разкази, сравнителна 
литература, европейска литература/; История и география 
на Европа, Азия, Северна Америка.518  

През разглеждания период в организираната читалня 
към Бургаската камара на разположението на всички граж-
дани са 27 вестника и 40 списания, включително специали-
зирана статистическа книжнина.519 Сред наличните чужди 
издания са: “Frankfurter Zeitung”, “Die Zeit”, “Le Temps”, 
“L`Orient Financier”, “L`Expansion Commerciale”, “Dokumente 
des Fortschritts”, “The Chambrer of Commerc jurnal”, “Le Mou-
vement Economique”, “Bulletino della Camera di Commercio e 
Industria di Torino”, “Balkan Revue”, “Jahrbucher fur Nation-
alokonomie und Statistik”, “Nachrichten zur Ladwirtshftlichen 
Produktions und Handelstatistik” и др.  

Варненската камара също поддържа своя богата биб-
лиотека. В приетия правилник за вътрешния ред на ТИК 
/гл.ІІІ, чл.28-31/ са регламентирани основните правила за 
нейното организиране и функциониране, за начина на полз-
ване на наличната българска и чуждестранна литература, 
както и на периодичните издания със стопанска тематика.520 

3. ПРИНОСЪТ НА КАМАРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Само за няколко десетилетия животът на стария кон-
тинент е преобразен от новата вълна научно-технически 

                                                  
518 Пак там, ф.5к., оп.2, а.е.233. Азбучен показател на десетичната 
библиотечна класификация при библиотеката на Бургаската тър-
говско-индустриална камара. 

519 Известия на Бургаската търговско-индустриална камара, бр.6, VІ. 
1914. 

520 Доклади до годишната ХІІ р.с. на Варненската търговско-
индустриална камара от Бюрото на същата и съкратени протоколи 
на заседанията 8-15.ХІІ.1903, Вн.1904, с.105.  
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открития. Те внасят качествени промени не само в иконо-
миката, но в социалната и културна дейност на европейски-
те народи. С утвърждаването и триумфа на новите техно-
логични въведения остатъците от старите патриархални 
връзки необратимо отстъпват място на предприемчивостта, 
търговската динамика, на инициативния бизнес. В основата 
на цялостния забележителен прогрес в началото на ХХ в. 
стои възходящото развитие на науката и образованието. 

Начало на професионална ориентация в съвременно-
то просветно дело се полага във Франция по времето на 
Колберт, когато манифактурният капитализъм е в своя раз-
цвет. С такива дълбоки корени е професионалното образо-
вание в Германия и Швейцария. С утвърждаване на капи-
талистическото производство, като резултат от индустри-
алния преврат, редица други страни възприемат формата 
на професионалните училища и курсове, започва и тяхното 
официално регламентиране. В Германия например по зако-
нодателен ред за чираците се предвижда допълнително 
образование, като работодателите се задължават да им 
осигурят почивка, в която да посещават техническите кур-
сове, а нарушенията или ограниченията се наказват с гло-
ба, включително и затвор.521 

Приоритетната важност на образованието, в частност 
на допълнителните форми за професионална квалифика-
ция, довеждат до обединяване на усилията в междунаро-
ден мащаб. Показателна в това отношение е дейността на 
Международното бюро на учителските дружества, които 
периодично заседават през разглеждания период в Париж, 
Лондон, Прага и Берлин. На базата на събраната обширна 

                                                  
521 Д.Николов, Допълнителното учение у нас, В: Архив на Министерс-
твото на народното просвещиние, г.ІІІ, кн.ІІІ, 1911, с.95. Германскят 
закон е от 1897г., австрийско-индустриалният кодекс, съдържащ 
текстове за професионалното образование е също от 1897г., конт-
рактите на швейцарските кантони Женевски и Невшатълски са от 
1890-1892г., датските и унгарски закони от 1901г. и пр. 
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статистическа информация от областта на образованието 
ежегодно се публикува обстоен отчет за извършената ра-
бота, а през пет години се организират и международни пе-
дагогически конгреси.522  

Непрекъснато растящият интерес в областта на нау-
ката и образованието провокира също така провеждането 
на редица анкетни изследвания. Едно от тях е американско, 
ръководено от статистика Карол Райт, а конкретният обект 
е промишленото образование в Европа и САЩ, коментар по 
анкетата е направен в нашия периодичен печат. Изследва-
нето обхваща няколкостотин занаятчийско-промишлени 
училища в над 11 държави като данните са събирани по 15 
различни рубрики: умение да се владеят инструментите и 
машините; икономии от материалите; планомерност и об-
мисленост на работата; формиране на нравствените качес-
тва и пр.523 

С красноречивия и безпристрастен език на цифрите, 
Райт доказва изключителния ефект на професионалното 
образование върху икономиките на отделните страни. С 
водещи позиции по отношение на държавните субсидии за 
образование са САЩ, които само за 1892г. са изразходили 
350 млн. долара, от европейските страни Англия отделя 
суми от бюджета си възлизащи съответно на 16%, Франция 
- 15 % и пр.524  

През същия период Княжество България може да бъ-
де отнесено сред страните, които водят активна политика в 
областта на образованието. Едно безспорно доказателство 
е фактът, че за краткото време 1886-1896г. е регистриран 
забележителен ръст от 247% на отделените разходи за 
просвета, което съставлява около 10 % от общия разходен 

                                                  
522 Архив на Министерството на народното просвещение, С.,1909, 
с.143. 

523 Янул,Ил., Какво значение има образованието за успеха на про-
мишлеността и търговията, СпБИД, г.І, кн.8-9, 1896, с.642-645.  

524 Пак там. 
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бюджет.525 Като коментира тези данни проф.Г.Данаилов от-
белязва: “Нека помним, че всяка стотинка изхарчена за 
просвещение не ще се забави да се преобърне в злато: 
просвещението не само развива благородни и възвишени 
стремежи у народа, не само повдига патриотизма, но което 
е най-важно за настоящия материален век – обогатява на-
рода”526 

У нас основите на новата българска образователна 
система са положени още през Възраждането. От тогава 
разпространение имат и някои форми на допълнително 
обучение, каквито са неделните, вечерни и празнични учи-
лища, сказките и беседите организирани от читалища и 
различни дружества.  

След Освобождението, още при Временното руско 
управление е преценена нуждата от допълнително обуче-
ние затова в някои райони са открити вечерни училища. 
През 1891г. Законът за народното просвещение регламен-
тира откриването на вечерни и неделни училища. През 
следващата 1892г. първият Български земеделско-
промишлен събор, съпровождащ Пловдивското изложение, 
прави оценки и формулира препоръки, отнасящи се специ-
ално до развитието на професионалното образование. То е 
посочено като фактор за спасителното съживяване на час-
тната инициатива, преодоляване “тиранията на рутината” 
чрез издигане на умственото и материално положение на 
дребните производители. Общият апел на събора е час по-
скоро подобно на Белгия да се осигури и в нашата страна 
субсидиране, за да се организират практически работилни-
ци, курсове за жизнеспособните и с бъдеще занаяти като: 
коларство, кожухарство, седларство, обущарство, тъкачес-
тво - плетарство, въжарство, шивачество, столарство, кош-
ничарство, шапкарство, каменоделство, дюлгерство, 
                                                  
525 Данаилов,Г., Нашата финансова политика, СпБИД, 1896, кн.5. Ав-
торът посочва, че разходите за просвета през 1886 г. възлизат на 2 
664 099 лв., а през 1896 г. те вече са 9 242 924 лв. 

526 Пак там. 
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медникарство и пр.527 Препоръчва се още устройването на 
вечерни и неделни училища по някои теоретични предмети 
за допълване на придобитите практически умения както и 
да се финансира изпращането на отличилите се ученици да 
продължат образованието си на по-високо ниво в страната 
или в чужбина.528 През 1898 г. министър К.Величков внася в 
НС законопроект за занаятчийското учение.Той предвижда 
откриването на държавни практически занаятчийски учи-
лища и образцови работилници. 

 Търговско-индустриалните камари още с първите си 
стъпки проявяват готовност да отговорят на заявения офи-
циално повик за организирано разпространение на широко 
достъпни професионални знания и умения. Скоро това се 
превръща в една от основните области на цялостната им 
дейност. Пряко и косвено подпомагане ТИК оказват на 
всички съществуващи у нас допълнителни образователни 
форми – временни, неделни, вечерни курсове, частни сто-
пански училища, индивидуални специализации у нас и в 
чужбина, поддръжка на пътуващи учители, помощ за соци-
ално слаби ученици и пр.  

Важен проблем, от които в значителна степен зависи 
реализацията на образователното дело на камарите, е оси-
гуряването на необходимите средства. Ангажиментът на 
държавата, по-специално в субсидирането на допълнител-
ните професионални форми на обучение, се оказва твърде 
скромен в сравнение с общата бюджетна сума отделяна за 
образованието в страната. Със закона от 1906 г. се поста-
новява, че Министерството на просвещението всяка година 
ще кредитира допълнителните курсове, като средствата ще 
се вписват съответно в бюджетите на общините, окръжните 
съвети и камарите. В резултат за 1907 г. са предвидени 
6000 лв., от които са изразходени 5 930 лв., през 1909 г. су-
мата е сведена до 4000 лв., а оползотворени са само 200 

                                                  
527 Ив.Евст.Гешов, Възгледи и дейност, с.99-100. 
528 Пак там. 
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лв.529 Картината е променена в по-благоприятна насока 
след влизане в сила на Закона за народното просвещение 
/1909г./, с който допълнителните курсове стават задължи-
телни.  

Успоредно с развоя на официалната политика за фи-
нансиране на различните допълнителни образователни 
форми всяка от камарите отделя собствени средства. Чрез 
делегираните си представители те успяват да ги допълнят 
със суми от общинските и окръжни съвети. По отношение 
вида на курсовете решенията се взимат обикновено в коор-
динация с окръжните училищни инспектори, които регуляр-
но се допитват до камарите. За такова сътрудничество со-
чат няколко рапорта на бюрото на Пловдивската камара до 
старозагорския училищен инспектор изпратени през май 
1906г.530  

Подобна практика има и Софийската камара. Сонда-
жи с нея например, прави кюстендилският окръжен учили-
щен инспектор, като се обсъждат професионалните курсо-
ве, необходими за нуждите на окръга. В отговор столичната 
ТИК препоръчва 6 различни курса да се организират в гр. 
Кюстендил, Дупница, Радомир и Босилеград.531 В друго 
свое мнение камарата препоръчва курсове по модерно 
дърводелство, тъкачество, ножарство, килимарство, боя-
джийство, грънчарство, колбасарство, шапкарство, които да 
се открият в Самоков, Новоселци, Ихтиман, Долна баня, 
Костенец, Искрец, Цариброд, Брезник, Трън, Мирково, Пир-

                                                  
529 Архив на Министерство на народното просвещение, г.ІІІ, кн.ІІІ, 

1911, с.118. За сравнение: в Прусия за нуждите на индустриалните 
и занаятчийски у-ща през 1904 г. са отделени 7, 4 млн.марки;в Ита-
лия през 1910 г. за подкрепа на специализираните училища са из-
разходени над 3,8 млн.лири; за търговското образование в Швейца-
рия през 1906 г.сумата е 1 850 000 фр. и т.н. 

530 Кратък отчет за дейността на Бюрото на Пловдивската камара…, 
с. 17. Рапорти на камарата № 825, 854, 741 от май 1906. 

531 Отчет за деятелността на Бюрото на Софийската камара…, 
с.6-8. 
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доп, Златарица и др.532  
Русенската камара също поема ангажимент, като са-

мо за 1905 г. тя отделя 2000 лв., които трябва да се разда-
дат между всички стопански училища в района, подали за-
явления, а в проектобюджета за следващата 1906 г. са 
предвидени 2000 лв. за курсове по сарачество, табаклък и 
дърводелство.533 Със същата цел, за откриване на практи-
чески занаятчийски курсове в различни селища, в бюджета 
за 1908г. се предвиждат 2000 лв. и 3000лв. за изпращане 
на млади интелигентни занаятчии да специализират в чуж-
бина.534  

  У нас през разглеждания период най-широко разп-
ространение добиват временните общообразователни, за-
наятчийски и търговски курсове. За тях камарите поемат 
дългосрочна грижа. Това се оказва най-достъпна и попу-
лярна форма в областта на професионалното образование. 
Нейните предимства са преценени в съответствие с бъл-
гарските условия, където доминират дребните и средни 
частни производители с техните традиционните нагласи и 
по-слаби материални възможности. Целта е чрез придоби-
ване на нови знания да се повиши производителността и 
качеството на труда на десетки занаятчии, а така и до-
ходността на техните малки предприятия.  

По тематика са застъпени курсове по: обущарство; 
кожарство, тънки кожени изделия, кожухарско боядисване; 
кроячество; плетачество; дамско шапкарство; килимарство; 
старобългарски шевици; хлебарство; грънчарство; желе-
зарство; кошничарство;мелничарство; бели дрехи, английс-
ка бродерия и гладачество; резбарство; сарачество; мъжки 
и дамски дрехи и др.535 Тази част от подбраните профили е 
ориентирана да затвърди най-добрите самобитни традиции 

                                                  
532 Пак там. 
533 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална ка-
мара за редовните й сесии през 1904 и 1905 г., Рс.,1906, с.232, 234. 

534 Търговско-промишлен вестник, г.І, 1.Х.1908, бр.42-43. 
535 Пак там, с.85-92. 
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в развитието на нашето занаятчийство, което съчетано с 
възприемането на някои модерни аспекти би довело до не-
говото стабилизиране и нова конкурентна жизненост.  

Другият кръг от специализираната тематика на вре-
менните курсове е отговор на непрекъснато нарастващи 
обществени потребности, свързани с динамичната промяна 
на живота на българина. Затова все по-многобройни стават 
предложенията и инициативите на ТИК за организиране на 
обучение по: електромонтьорство и електротехника; управ-
ление и поправка на земеделски машини; парни и моторни 
вършачки; строителна скулптура; строително бояджийство; 
железопътни и митнически тарифи; немска кореспонден-
ция; занаятчийско счетоводство; часовникарство и др.536 

За първите две десетилетия на ХХв. петте търговско-
индустриални камари откриват из цялата страна 312 вре-
менни курса по 41 различни занаяти и професии със запи-
сани 12 295 учащи, от които завършват цялостното обуче-
ние и придобиват желаната квалификация общо 7 953 мла-
дежи и девойки.537  

През разглеждания период Пловдивската камара ор-
ганизира на различни места в района си общо 89 временни 
професионални курса, включително частни стопански учи-
лища със записани 3 355 ученика.538 Окрити са нови въз-
можности за обучение на младежите от Пловдив, Сливен, 
Дряново, Чирпан, Казанлък, Брацигово, Т.Пазарджик, Габ-
рово, Хасково, Ст.Загора, Панагюрище, Карлово, Сопот, 
Клисура,Троян, Станимака, Севлиево, Пещера, Харманли, 
а също в селата Павелско, Хвойна и др.539  

Софийската камара също изгражда своя мрежа за 
обучение. По цялата й територия са открити 121 курса, 

                                                  
536 Пак там. 
537Съкратени протоколи на Русенската камара на сесиите 1904 и 

1905, с.233 и сл. 
538 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари …, с. 87-

88, 91-92. 
539 Пак там, с.86-87. 
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броят на желаещите да повишат квалификацията си възли-
за на 5 018 души, прослушани са общо 11 185 часа по раз-
лични предмети.540 Особено подчертан е интереса към тър-
говските курсове. Един от първите е открит в столицата с 
активното участие на Ст.Бочев. В спомените си видният 
български икономист отбелязва откриването на курса. Това 
става в една есенна вечер на 1904 г., когато министър Ге-
надиев поднася своите поздравления: “Залата беше пре-
пълнена, дори и коридорите бяха задръстени. Министърът 
държа гръмка реч, а след него взе думата председателят 
на камарата Ив.Грозев”.541 Самият Бочев продължава да 
преподава във вечерните курсове, организирани от ТИК, 
което отбелязва с удоволетворение, тъй като тази дейност 
му създава “простор за работата вън от чиновническите за-
дължения.”542 

Столичната камара открива търговски курс също в 
Кюстендил. Той има продължителност 90 дни, със записани 
и завършили общо 20 души, а през 1909 и по-късно през 
1919 г. са открити още два такива курса пак за 3 месеца, 
завършени от 78 учащи.543 Със средствата на Кюстендилс-
ката постоянна комисия същият тематичен курс отваря вра-
ти в Радомир през 1906, неговата продължителност е три 
месеца, в които са обучавани 70 души.544 Със средства на 
Софийската ТИК през март 1906 г. е открит търговски курс 
и в Дупница, в който са записани 65 ученика.545  

Варненската камара провежда своята полезна обра-
зователна дейност с финансов и морален ангажимент за 
организацията и успешния учебен процес на общо 39 курса, 
посещавани от 1 497 души. Те са открити във Варна, Бур-
гас, Шумен, Добрич, Провадия, Балчик, Ямбол, Горна Оря-

                                                  
540 Пак там, с.84-86. 
541 Бочев,Ст.Капитализмът в България, С.,1998, с.676. 
542 Пак там, с.683. 
543 Народно стопанство, бр.11, 1909. 
544 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.84-86. 
545 Пак там. 
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ховица, Разград, Попово, Дряново и др.546 Курсовете са по 
обущарство, кроячество, кожарство, отглеждане на копри-
нена буба, резбарство, столарско чертане, железарство, 
правление и поправка на земеделски машини, дамско шап-
карство, строително бояджийство, мелничарство, електро-
техника и т.н.  

Заслугите на Бургаската камара през разглеждания 
период трябва да се отбележат за нейните 31 временни 
курса, в които участват 1174 ученици от Бургас, Айтос, Кар-
нобат, Сливен, Нова Загора, Котел, Малко Търново и др.547 
Под специалните грижи на ТИК, която назначава избрани от 
нея преподаватели успех имат килимарските курсове в Ко-
тел и Жеравна. Те оправдават надеждите и очакванията на 
създателите да се утвърди и развие килимарската индуст-
рия в този сравнително беден стопански район и се осигури 
поминък на населението. Чрез настоятелното ходатайство 
на Бургаската камара до Окръжния съвет, през 1909г. е от-
крита в Котел и окръжна дърводелска работилница. В нея 
за срок от три години се добиват знания по столарство, 
стругарство, рисуване, стилознание, технология, счето-
водство, търговска кореспонденция и др.548 

Русенската камара вписва в актива си 32 временни 
курса с 1 521 учащи се и обща учебна заетост от 3360 ча-
са.549 По тематичен обхват те са подобни на другите, избо-
рът е курсовете да се провеждат в по-големите градове на 
прилежащата към ТИК територия. 

Другото важно направление в дейността на камарите 
е индивидуалното субсидиране за специализации у нас и в 
чужбина. То е предназначено за лицата, които изявяват 
желание да повишат своята квалификация и знания, имат 
доказани качества, но не могат да осигурят сами своята из-

                                                  
546 Пак там, с.86-87. 
547Пак там, с.89-90. 
548 Съкратени протоколи на Бургаската търговско-индустриална ка-
мара за 1909г., Бс.,1909. 

549 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари...,с.89. 
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дръжка. Решението на камарите да отделят средства от 
своите бюджети, за да подпомогнат по-способните и инте-
лигентни младежи, е продиктувано от оценката, че в близка 
и далечна перспектива е необходим сигурен контингент от 
компетентни кадри, които да попълнят ръководния персо-
нал за професионалните курсове и училища.  

През разглеждания период общият брой на стипенди-
антите към всички ТИК е 325 души, за които са отпуснати 
суми в размер на 96 618 лв. от специално създадените 
фондове на камарите.550 

  Инициативата идва най-напред от Софийската ка-
мара през 1905г., когато е предвиден в бюджета кредит от 
1000 лв., предназначен за двама занаятчии, които да спе-
циализират шивачество и обущарство в чужбина, но до 
1919 г. за 152 младежи са дадени 55 210 лв.551 Специали-
зациите в страната и чужбина са по шивачество, хлебарст-
во, кожухарство, декоративно бояджийство, машинно пле-
тачество, магазинна практика, шапкарство, печатарство, 
часовникарство, тапицерство, пирография, механика, хоте-
лиерство, електротехника, ортопедия, декоративна скулп-
тура и др.  

Не закъснява с финансирането за специализации и 
Пловдивската камара. Тя отпуска първите си помощи през 
1907г. в размер на 1632 лв. на 5-ма младежи да учат съот-
ветно в държавното железарско училище в столицата, в 
държавната копринено-тъкачна работилница във Враца, в 
бояджийското училище в Сливен и за специализация по 
обущарство във Виена. До 1917 г. са подпомогнати общо 20 
души, за които са заделени 14 202 лв.552  

Русенската камара изразява общото становище за 

                                                  
550Пак там,с.94-99;По въпроса:Костов,А., Обучението на български 
младежи в белгийски висши тъговски училища до Първата световна 
война, В: Сборник в памет на Радослав Попов, с.267-279.  

551 СГОДА, ф.29к,оп.1,а.е.26; Юбилеен сборник на търговско-
индустриалните камари.., с.94-95. 

552 Пак там, с.93,97. 
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специализациите, че те са нужни, защото дават “много по-
добра техническа подготовка на чираците и калфите” и така 
ще може да се запълва липсата от “добре подготвена ра-
ботническа ръка.”553 Зад горната статистика на сухите /и 
скромни/ цифри стоят интересни човешки съдби. Един от 
специализантите е инж.Георги Рашев. Благодарение на 
финасовата помощ, получена от камарата, но и със своята 
находчивост той има шанса да работи в една мюнхенска 
пивоварна опитна станция. Тук Рашев усвоява култивира-
нето на дрождите, един биологичен процес все още непоз-
нат на нашите индустриалци и майстори, поради което са 
принудени да внасят дрождите от Бавария или Австрия за 
своите пивоварни предприятия.554 Мнозина са тези подоб-
рили квалификацията си, натрупали знания и опит с подк-
репата, оказана от Русенската камара, която до 1919г. им 
предоставя общо 9 777лв.555 

През разглеждания период според възможностите си 
двете черноморски камари също поемат своите стипенди-
анти. Варненската ТИК има 10 младежи, за чиято финансо-
ва издръжка са изразходени 5 929 лв, а Бургаската осигу-
рява 73 българи, предоставяйки сумата от 10 779 лв.556  

Допълнителна насока в дейността на ТИК представ-
лява субсидирането на частната инициатива за откриване 
на професионални курсове и училища. В редица градове, а 
и в много села на страната с пряката финансова и морална 
помощ на ТИК са открити: в района на Софийската камара 
57 частни училища с отпуснати 12 200 лв.; към Варненската 
камара те са 7 с отделени за тях 2150 лв.; Пловдивската 
камара покровителства 24 у-ща и 17 курса като общата 
субсидия възлиза на 10 180 лв.; Русенската камара под-
държа 29 у-ща със средствата в размер на 9 748 лв.; под 

                                                  
553 Съкратени протоколи на Русенската търговско-индустриална ка-
мара за редовната й сесия през 1906г., Рс.,1907, с.140-142. 

554 ДА-Русе, ф.8к, оп.1, а.е.31,л.105-106. 
555 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.98. 
556 Пак там, с.96,98. 
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протекцията на Бургаската камара са 9 у-ща и курса креди-
тирани с 7 320 лв.557 

На основата на постигнатото е направена решителна 
крачка за задълбочаване и разширяване дейността в об-
ластта на професионалното образование. От друга страна, 
натрупаният опит показва, че временните курсове са по-
лезни, но все пак остават едно палиативно средство. Полу-
чените знания се оказват недостатъчни с оглед на общест-
вено-икономическата динамика в България от началото на 
ХХ в. Новите икономически параметри на производството и 
търговията налагат все по-настойчиво придобиването на 
солидни съвременни знания и практически умения.  

Най-съществен е приносът на камарите за развитието 
на търговските училища в страната. В това отношение те 
дори изпреварват с инициативите си държавата. Тя създа-
ва през 1884г. първото специализирано от този род учили-
ще у нас – търговската гимназия в гр.Свищов, с дарението 
на Д.х.Василев. След него, през 1904г. Варненската камара 
също открива търговска гимназия, а през 1910г. такава се 
създава и от Пловдивската ТИК, последвана през 1912г. от 
Софийската ТИК.  

Варненската камара е особено настойчива в инициа-
тивата да организира свое търговско училище. Възможнос-
тите за подобно начинание са обсъждани още на първите 
редовни сесии, проведени през 1896 и 1897г. Тогава са взе-
ти решения да се сезира МС за съдействие относно откри-
ване на търговско у-ще във Варна и едно земеделско у-ще 
в Добруджа. Утвърдителен отговор не е получен. Това не 
спира Варненската ТИК стъпка по стъпка да върви към 
осъществяване на идеята.  

През следващите години тя открива специален фонд 
и в крайна сметка усилията са увенчани с успех. Училището 
е открито тържествено на 6.ІХ.1904г. в присъствието на 
представители на варненската общественост и официални 

                                                  
557 Пак там, с.100-105. 



254 

лица от правителството.558 Курсът на обучение във Вар-
ненското практическо търговско училище е утвърден като 
четири годишен, издръжката му почти изцяло е поета от 
местната камара, която отделя средно на година по 8000лв.  

Изработен е Правилник за завършен курс. Той съ-
държа общо 12 раздела. В тях се определят целите, усло-
вията на изпитите и комисията, която ще ги провежда, на-
чините на оценяване в писмена и устна форма, съставяне 
на свидетелствата за завършване на обучението и пр.559 

Учебната програма е съставена в духа на европейс-
ките практически търговски училища. Застъпени са българ-
ски език и литература /с изучаване на Паисий, Раковски, 
Каравелов, Ботев, Вазов и др./; френски, немски и съответ-
но водене на кореспонденция на тези два езика; търговска 
и икономическа история и география. От специалните дис-
циплини се изучават: търговско смятане, счетоводство, об-
разцова кантора, стокознание /органична и неорганична 
химия, текстилни материали, питейни и хранителни вещес-
тва и пр./, политическа икономия, служби, търговски дого-
вори, гражданско и финансово право.560 С изучаването на 
горния набор от общообразователни и технически предме-
ти се усвоява специализирана търговска терминология, ко-
ято е в международно обръщение, придобиват се основни-
те умения за организиране на търговска кантора, за опери-
ране на вътрешния пазар и поддържане отношения с банки, 
митници и пр.  

В по-късен период, когато варненското търговско учи-
лище прераства във висше учебно заведение, програмата е 
допълнена и осъвременена. Любопитен е фактът, че в ІІІ и 
ІV семестър /1919-1920г./ се включва изучаването на Сто-

                                                  
558 Съкратени протоколи на Варненската търговско-индустриална ка-
мара за 1904-1905г, Вн.,1905. 

559 Пак там, Протокол № 3/ 29.ХІ. 1905г. 
560 ДА-Варна, ф.63 к., оп.1, а.е.3, л.43-59. Програма на практическото 
търговско училище при Варненската търговско-индустриална кама-
ра. 
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панска история. В лекционния курс са присъствали следни-
те въпроси: разработване на колониите; история на търгов-
ските капитали; развитие на банковото и съобщителното 
дело; растеж и влияние на големите градски центрове вър-
ху културния и политически живот на държавите; причини 
за икономическото издигане на Англия, Германия и САЩ; 
някои аспекти от икономическата история на България през 
средновековието; обща теория на производството с акцент 
върху гражданско, търговско, морско и международно пра-
во.561  

Преподавателският персонал на Варненското търгов-
ско училище е грижливо подбиран с дълбокото убеждение, 
че “учителят е ковач на бъдещето”. В първоначалния екип 
са Карл Вайбер – немски и френски език, Тодор Димитров – 
смятане и икономика, Тодор Куманов – стокознание и др.562 
Васил Джапунов е преподавал също търговско смятане, 
секретарят на Варненската камара Жеко Димов е водил за-
нятия по търговско знание, а известният икономист Кирил 
Попов – български език, търговска история и география.563  

В желанието за постигане на по-качествена и ефек-
тивна подготовка учениците са водени на опознавателни 
екскурзии из страната, както и по маршрути, включващи по-
сещения до Букурещ, Будапеща, Белград, Венеция, Цариг-
рад, Смирна, Атина и др. Посетени са много индустриални 
предприятия и занаятчийски ателиета, оживени тържища, 
големи стокови складове, музеи и исторически забележи-
телности.564 

Пловдивската камара също има силна амбиция за 
създаване на търговско училище по подобие на варненско-
то. Основания дава натрупания богат опит при организира-

                                                  
561 ДА-Варна, ф.63, оп.3, а.е.10, 179-181. 
562 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.115-

116. 
563 ДА-Варна, ф.63 к., оп.3, а.е.4, л.18-19. Отчет на практическото тър-
говско училище за 1904-1905г. 

564 Пак там, с.117-118. 
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не на временните курсове. Целта е да се дадат солидни те-
оретически и практически знания в областта на търговските 
науки и сродните с тях дисциплини на младежите и де-
войките, което да ги подготви за тяхната бъдеща стопанска 
дейност и за евентуално продължаване на образованието 
им във висши търговски училища.  

Идеята е реализирана с материалната подкрепа на 
МТЗ и на Пловдивската община. Решаващо значение има 
срещата през 1909г. на представителите от камарата Личо 
Личев, Милош Данов и Ив.Маналов с м-р Ан.Ляпчев, който 
е на посещение в града и дава съгласието си да предвиди в 
държавния бюджет една сума от 15 000 лв. за осъществя-
ване на благородните намерения.565  

На 15.ІХ.1910г. средното търговско училище към 
Пловдивската камара отваря врати за първия си випуск. 
Приветствията са поднесени от правителственият делегат 
Ив.Лазаров, на тържеството са членове на камарата, на-
родни представители, шефове на държавни и кредитни уч-
реждения, търговци и производители от града и др.566 По 
решение на бюрото на камарата с първоначалната уредба 
и ръководство на училището се заема Евтим Дабев. Назна-
чени са и първите учители: Христо Игнатов, завършил 
Свищовската търговска гимназия и специално търговско у-
ще при Лиежкият университет; д-р Кръстю Балабанов, по-
лучил образованието си в търговско у-ще в гр.Бари 
/Италия/ и “Ecole libre des sciences politiques” в Париж, като 
лектори са привлечени Христо Увалиев, д-р Павел Нончев, 
д-р Г.К.Славчев, Ив.Томов, Елизер Коен и Франц Спли-

                                                  
565 Търговска гимназия при Пловдивската търговско-индустриална 
камара. Отчет за състоянието на гимназията по случай Х годишни-
ната от основаването й 1910-1920г., Пв.,1920, с.4. /МТЗ отпуска за 
училището 10 000 лв./  

566 ДА-Пловдив, ф.455, оп.1, а.е.4, Т.Бизнаков, Професионалната 
просвета на камарата ни. 
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тек.567  
През първите години в учебната програма са застъ-

пени следните дисциплини: български език, френски език, 
немски език, търговско смятане, търговско знание и кантор-
ни книжа, сметководство и образцова кантора, търговска 
кореспонденция, търговска география, търговско право, 
финансова наука, гражданско право, гражданско учение, 
политическа икономия, стокознание, история на търговията, 
политическа аритметика, алгебра, химия, физика, геомет-
рия, машинопис и краснопис.568  

 След създаването си средното търговско у-ще на 
Пловдивската камара се развива възходящо, за което сви-
детелства нарастващия брой на записаните и завършили 
ученици както и показания от тях успех.  

Като оценява условията в района си, Пловдивската 
камара се насочва и към подпомагане на занаятчийството, 
основавайки средно столарско училище. Това става пое-
тапно след 1904г. върху основата на съществуващия вече 
временен практически курс по зидарско дърводелие, пре-
раснал в учебна работилница, а през 1910г. и столарско 
училище с 4-ри годишен курс.569 

В този случай, съображенията на дейците от камарата 
се отнасят преди всичко до осигуряването на поминък за мес-
тното население, а също и на специалисти по столарство, 
резбарство и стругарство. Първоначално издръжката се пре-
доставя от Пловдивската камара, но много скоро училището 
започва да се самоосигурява от продажбата на мебелите из-
работени по време на практическите занимания на учениците.  

Столичната камара в периода след 1901г. също под-
лага на обсъждане възможностите за откриване на търгов-

                                                  
567 Юбилеен сборник послучай 25г. на търговската гимназия при 
Пловдивската търговско-индустриална камара 22.ХІІ.1935г., 
Пв.,1937, с.48. /Учителите са назначени с решение на бюрото на 
камарата, прот.№ 25/11.ІХ.1910 и № 26/16.ІХ.с.г./.  

568 Търговска гимназия при Пловдивската камара..., с.6-7. 
569 ДА-Пловдив, ф.455, оп.1, а.е.4. 
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ско у-ще. За целта се води преписка с МТЗ и Софийското 
търговско дружество по въпросите за кредитиране, набира-
не и назначение на преподавателския състав и пр. Същев-
ременно нуждите на стопанското и културно развитие на 
страната и в частност на София правят още по-актуално 
предложението на камарата. Инициативата се увенчава с 
успех. Преодолявайки редица административни пречки, в 
разгара на Балканската война, на 28.ІІ.1913г. със скромно 
тържество е даден старт на средното търговско у-ще към 
Софийската камара. В емоционалната си реч председате-
лят на ТИК Иван Грозев подчертава: ”Победата на военно-
то бойно поле ни призовава към един не по-малък дълг към 
скъпото наше Отечество: дългът да работим неуморно и 
енергично, за да победим и на търговско-индустриалното 
поле”.570  

Ръководните правила, които са изтъкнати пред уче-
ниците още в началото на тяхното обучение се свеждат до 
овладяването на трайни научни знания, възпитанието им в 
дълг, постоянство, търпение и воля за успех. Всичко това 
може да им осигури бляскаво бъдеще на млади и способни 
търговци и промишленици на България. Въпреки истори-
чески сложните обстоятелства, училището започва успешно 
работа и през следващите години разширява обхвата си с 
откриването на едногодишен женски търговски курс и шес-
тмесечен вечерен курс за офицери.571 

Ръководството на Софийската камара, под чието пок-
ровителство е училището продължава регулярно обсъжда-
нето на всички важни въпроси и набелязва решения, свър-
зани с модернизирането на учебните програми и правилни-
ци за вътрешния ред и зрелостните изпити, с подпомагане 
на най-добрите випускници да продължат образованието си 
в търговските висши училища в Европа, с осигуряването на 

                                                  
570 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.34; Юбилеен сборник на търговско-
индустриалните камари...,с.125. 

571 Пак там. 
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компетентни преподаватели и пр.  
Учебният процес във временните курсове, стопански-

те училища, гимназиите се допълва с провеждането на це-
лесъобразно подбрани по тематика сказки и беседи. Те са 
посветени на различни въпроси от съвременния икономи-
чески живот: новите форми и направления в счетоводство-
то, описания на големите европейски модни магазини, бор-
сите и борсовите операции, значение и организация на 
рекламата, ролята на търговските представители и пр. 
Например, през 1905 г. Софийската камара организира 11 
беседи, сред които са: д-р К.Списаревски “Деятелността на 
търговско-индустриалните камари и техните задачи в ико-
номическата политика на България”; Ан.Ляпчев “Народната 
ни индустрия и мерките за нейното подобрение”, “Митни-
ческите тарифи” и “Държавните заеми”; д-р Хр.Мутафов 
“Търговската политика и търговските договори” и “Митни-
ческите тарифи, държавните заеми и държавните монопо-
ли” и др.572 

  Определена заслуга имат камарите и в издаването 
на популярна литература, която непосредствено се ползва 
в учебния процес. Така например, Софийската ТИК само за 
1911г. субсидира 13 брошури. Между заглавията и авторите 
са : “Търговска политика и търговски договори” от д-р 
Хр.Мутафов; “Значението на химията в стопанството” и 
“Българският университет като фактор на нашето народно 
стопанство” от П.Тишков; “Търговското образование в Анг-
лия” проф.П.Нойков; “Икономическа Япония” Ив.Златаров; 
“Поглед върху икономическото положение на Сърбия” 
А.Тошев; “Належащи мерки за повдигане художествените 
занаяти” – Д.Даскалов и др.573  

В хода на практиката камарите повишават критериите 
си, като подлагат на обсъждане различни аспекти от об-

                                                  
572 Отчет за деятелността на Бюрото на Софийската търговско-
индустриална камара 1.ХІІ.1905-1.Х.1906, С.,1906, с.10. 

573 СГОДА, ф.29к,оп.1,а.е.32. 
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ластта на професионалното образование. Нарасналите 
изисквания са демонстрирани на Втория конгрес на кама-
рите. На него е приета резолюция по професионалното об-
разование. Бургаската камара оценява документа като 
слаб, не съдържащ по същество нищо ново освен общи по-
желания, с липсваща ръководна идея как и в какво направ-
ление да се действа.574 Поставен е принципният въпрос 
дали професионалното образование ще задоволява съ-
ществуващите нужди на дребното производство, за да се 
спре разлагането му или ще има стремеж за друга насока - 
чрез него “да насаждаме у нас нови форми на производст-
во” и така да се превърне във фактор за развитието на ка-
питализма.575 За да се отговори точно на този въпрос Бур-
гаската камара предлага щателно проучване чрез специал-
на анкета, която ще позволи да се определи тенденцията в 
развитието на всеки поминъчен отрасъл. На такава база да 
се направи избирателно поощряване на профилираните 
училища в страната.  

 В процеса на утвърждаване и развитие на професио-
налното образование у нас камарите непрекъснато се ос-
ведомяват за модерните тенденции в европейските страни. 
Това е явно предизвикателство, пред което се изправят 
българите - да демонстрират своя голям потенциал и спо-
собностите за развитие на най-добрите и ефективни науч-
но-образователни образци на епохата. Изследван и анали-
зиран е опитът на Англия, Швейцария, Италия, Белгия, 
Франция и редица други страни, като с много конкретни 
данни са откроени основните компоненти в системата и ор-
ганизация на тяхното професионално образование.  

Един от утвърдените и високо авторитетни лидери на 
Софийската камара Иван Златаров застъпва предпочита-
нията си към немската система на професионалното обра-

                                                  
574 Нуждата от анкета по професионалното образование, Известия на 
Бургаската търговска камара, г.І, бр.7, VІІ.1912. 

575 Пак там. 
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зование. Затова той се заема с нейното популяризиране. В 
брошурата си “Икономическото възпитание на германския 
народ”, Златаров подробно разглежда принципите, органи-
зацията и методите прилагани за професионалните курсове 
и училища в просперираща Германия /над 400 търговски 
вечерни курса, повече от 2000 селски, 547 индустриални 
нисши у-ща с 42 000 ученика, 11 висши технически у-ща с 
над 15 000 студенти и пр./.576 С особена адмирация, авто-
рът прави обобщаващата оценка: “Немската младеж е въз-
питана за работа, за активен живот, за енергични усилия 
във всеки момент. Немското семейство се грижи да подгот-
ви и въоръжи със знания децата си в борбата за съществу-
ване”.577 Това лежи в основата, която преобразява живота 
на всички германци, които в началото на ХХ в. триумфират 
и умножават своето богатство и благоденствие. 

Сблъсквайки се с реалностите в ежедневна работа 
Златаров натрупва впечатления и избистря критичните си 
оценки за състоянието у нас. В една друга своя публикация 
той споделя, че “трябва да се работи, за да се създаде отв-
ращение от бюрократизма и обаяние от търговската и про-
мишлена кариера…която да намали борбата за чиновни-
чески места, гоненията в политическия живот, деградира-
нето на достойнството и характера на младежта.”, затова 
подобна свободна кариера трябва да стане идеал за наше-
то семейство, общество и държава.578 

Независимо от предпочитанията към един или друг 
метод и форми, при обсъждането на въпроси с различно 
естество в областта на професионалното образование, 
единно е становището на ТИК за неговата основополагаща 
роля в съвременното динамично обществено-икономическо 
развитие. Много често по-страниците на изданията на ка-

                                                  
576 Ив. Златаров, Икономическото възпитание на германския народ, 
С.,1909, с.23-28. 

577 Пак там.  
578 Ив.Златаров, Подготовка за търговска и промишлена кариера, 
С.,1911, с.25-26. 
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марите, се отбелязват процесите на скоростната еволюция 
на науката и техниката, които непрекъснато разширяват 
мащабите на производството и го интернационализират, 
както и бурното развитие на международната търговия. То-
ва налага нов мироглед, изисква широка култура, специа-
лизирани знания и силен предприемачески дух, превръ-
щайки най-добрите промишленици, търговци и банкери във 
“всемирни граждани”, в “космополитни личности”.579 

Усилията на ТИК в сферата на специализираното 
обучение бързо дават своите реални резултати, подготвяй-
ки стотици търговци, занаятчии и индустриалци за успешна 
кариера. Едно от безспорните доказателства затова предс-
тавляват и българските участия на международните изло-
жения в началото на ХХ в. в Париж, Лиеж, Милано, Бордо, 
Рим, Лондон и др., където българските производители до-
биват признание и спечелват редица високи отличия.  

Направено от камарите в областта на професионал-
ното образование е поредната важна брънка в процеса на 
съвременното общокултурно развитие на българите. За-
едно с други важни предпоставки за обществено-
икономическия напредък “хубавите надежди” и постигането 
на един “велик идеал на нашата млада Бълга-
рия…надарена с големи богатства земя” се свързват и с 
икономическото образоване на нашия трудолюбив народ.580 

4. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Още през първото десетилетие на ХХв. българските 
търговско-индустриални камари вече се радват на общест-
веното признание у нас. Те са определяни като един от 
“най-добрите инструменти на нашето богатство”, оценявана 
е ролята им на “организатор, възпитател, творец и защит-
                                                  
579 Търговски знания, кн.4, с.80, г.ІІ, окт.1909. 
580 Ив.Златаров, Икономическото възпитание на германския народ, 
с.43. 
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ник”.581  
Наред с многобройните и разнообразни прояви на ка-

марите в стопанския живот на страната те амбициозно и 
неотклонно работят за своето утвърждаване и извън пре-
делите на България. С течение на годините ТИК изграждат 
трайни връзки с подобни институции и организации по цял 
свят. С тях се води постоянна кореспонденция, извършва 
се информационен обмен, осъществявани са непосредст-
вени лични контакти при провеждането на различни между-
народни форуми и т.н.  

Така в пъстрата мозайка от обществени и икономи-
чески събития се вписват, не много известни днес, прояви 
на взаимен интерес, но за времето си твърде многозначи-
телни. Те пораждат двустранно сътрудничество, в което 
българските камари са една от инициативните и водещи 
страни. В илюстративен план хрониката включва някои от 
следните факти.  

През 1906г. във връзка с Букурещкото национално 
изложение ТИК изпращат там група свои представители. В 
документите се отбелязва, че това посещение е акт на веж-
ливост, “инспириран от културно-търговски учреждения” и е 
от голям интерес за двете съседни страни. Те “трябва 
добре да се опознаят…да намерят допирателни точки на 
външната търговия на двата народа в някои общи пазари и 
с общи усилия да се сполучат общи преимущества.”582 Пре-
бивавайки в Румъния, българите се запознават с “букурещ-
ката борса, тютюневата и кибритена режия, солниците в 
Силаник, посещават Министерството на търговията и земе-
делието, Депозитната банка, Пощите и телеграфите, някол-
ко от по-важните индустриални заведения и фабрики” в ру-
мънската столица.583  

                                                  
581 Първият конгрес на търговските камари,Народно стопанство, 

15.VІ.1909, бр.12. 
582ДА-Варна, ф.63к., оп.3, а.е.8, л.47.  
583 Кратък отчет за дейността на Бюрото на Пловдивската търговско-
индустриална камара от 1.ХІІ.1905 до 1.ХІІ.1906г., с.30. 
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На следващата година визитата е върната. В Бълга-
рия пристигат членовете на бюрото на Букурещката кама-
ра. Навсякъде гостите са сърдечно посрещнати от предста-
вители на нашите ТИК. Осъществени са многобройни сре-
щи и са разменени полезни мнения за разширяване на вза-
имните контакти. 

Нова визита на румънски гости е осъществена през 
1910 г. Те са приети от членове на Софийската камара. 
Случаят е отбелязан, като са разменени благодарствени 
телеграми на правителствено равнище. От своя страна Ру-
сенската камара също организира посрещане за румънска-
та група, водена от Д.Х.Теодораке, Добреску и Стайкович, 
които след разходката из града са поканени на специален 
банкет в ресторант “Франц”.  

След завръщането си председателят на Букурещката 
камара Д.Х.Теодораке прави обстойно изложение пред 
Общото събрание за посещението в България и отново е 
изказава най-гореща благодарност на нашите ТИК за тях-
ното гостоприемство.584 

Определено развитие бележат и българо-чешките 
връзки. През есента на 1907г. секретарят на Софийската 
камара Ив.Златаров посещава Прага. Основната цел на не-
говата визита е да се запознае с организацията и функции-
те на Пражката търговско-индустриална камара. Той е при-
ет любезно от чешките си колеги като обстойно е информи-
ран по всички интересуващи го въпроси.  

След завършване на проучвателната обиколка Зла-
таров подготвя обширен доклад. В него са отразени събра-
ните впечатления. По организацията на Пражката камара в 
доклада се отбелязва, че тя се състои от 42-ма члена и има 
специализирани отделения по: импорт-експорт; железопът-
ни и митнически тарифи; статистика; отделение по осигу-
ровката на работниците и патентите на изобретателите. 

                                                  
584 Посрещането на румънските гости в Русе на 14.V.1910г., Търговски 
фар, бр.142, 20.V.1910. 
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Съвещанията и заседанията се провеждат експедитивно, 
представят се кратки реферати по предварително поставе-
ните въпроси, а бюджета се удобрява по същия ред, както е 
у нас.585 

В Прага, придружен от двамата ръководители на мес-
тната камара, Ив.Златаров посещава занаятчийското учи-
лище за подвързване на книги. Тук, той е впечатлен от ор-
ганизацията на учебно-практическия процес, от използва-
ната съвременна техника, а в разговорите с директора е 
постигнато съгласие да се приемат и български младежи за 
повишаване на квалификацията. Към училището е устроена 
и образцова химическа лаборатория, уреден е също курс 
по стругарство. Общата оценка, която прави Златаров за 
чешкото професионално образование е, че то съперничи по 
високата степен на развитие на германското.586  

Силни впечатления у българският представител оста-
ва и посещението на музея на изящните изкуства. В него се 
съдържа истинско богатство от образци на порцеланово 
изящество, сребърни, книжни и пр.произведения, събирани 
столетия наред.587 В Прага Златаров е приет и от търговс-
кото д-во “Меркурий” /с 800 чл./, което разполага със своя 
сграда и съответно салони за събрания и провеждане на 
различни курсове, библиотека, чакалня, билярдна зала и 
пр.588  

През следващата година има важен повод, за да се 
направи още една стъпка по пътя на взаимното опознава-
не. В началото на 1908г. Пражката камара отправя покана 
до българските търговско-индустриални камари да вземат 
участие в организираната от нея промишлена изложба, как-
то и в работата на Третият международен конгрес на кама-

                                                  
585 Златаров, Ив., Доклад по организацията на Виенската и Пражката 
търговско-индустриални камари и професионалното образование в 
Австрия,С.,1908, с.16. 

586 Пак там. 
587 Пак там, с.17. 
588 Пак там. 
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рите, който трябва да се проведе също в Прага.589  
Изложбата в Прага е внушителна и се отличава с ори-

гиналност. В 18 огромни здания и многочислени частни па-
вилиони, проектирани от 11 архитекти, със свобода на фан-
тазията, са представени различните индустриални произ-
водства. Най-забележителни са: Машинният павилион 
/заел 7000 кв.м./; павилионът на полиграфическите изкуст-
ва и хартиеното производство, в който е изложена най-
голямата печатница в Австро-Унгария – това е чешката 
“Politika”; богато е представено текстилното производство, 
заело две крила на красивия индустриален дворец; силно 
впечатление предизвиква павилиона на златната промиш-
леност със скъпоценните експонати и пр.590 

Още преди откриването на изложба, за да се създа-
дат условия за организирано и по-многолюдно посещение, 
у нас е подета инициатива за осигуряване на специален 
увеселителен влак. Популяризирайки тази идея в печата, с 
искрен патос се отбелязва големия шанс българите да ви-
дят Прага “финансовия център на Чехия, центъра на могъ-
ществена и цветуща търговия, точката в която се съединя-
ва цялата железопътна мрежа и навигация на р. Вълта-
ва...разните родове търговски и индустриални заведения и 
работилници...Какво по-добро и реално училище за нас, тъй 
петимни да видим примера на културните народи..”.591  

За уреждането на въпроса с увеселителния влак са 
разменени писма между нашите камари. Конкретен анга-
жимент поема и Главна дирекция на българските железни-
ци. Тя предприма сондажи с администрацията на Австро-
унгарските и на Сръбските железници, но не се достига до 
общо съгласие за намаляване на тарифите и отпускане на 

                                                  
589 Пражката промишлена изложба през 1908г., Търговско-промишлен 
вестник, г.І, 20.ІІ.1908, бр.20-21. 

590 А.Б.,Изложбата в Прага, Народно стопанство, V.1908, бр.7. 
591 Какво значение има за нас посещението изложбата в Прага, На-
родно стопанство, V.1908, бр.7. 
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вагони, поради което реализацията на идеята е осуетена.592 
Въпреки това, със съдействието на нашите камари излож-
бата е посетена както от техни членове, така и от много 
други български търговци и производители.  

 През 1911г. Васил Атанасов и д-р Алфред Рудолф 
дават идея за уреждането на изложба за чешки земеделски 
машини в София.593 Основно съдействие за реализиране 
на това мероприятие оказва “Извозно дружество за Чехия, 
Моравия и Силезия” от Прага. Създадени са два организа-
ционни комитета, представляващи всяка от страните. 
Пражкият комитет е оглавяван от Р.Бейер, който е едър 
чешки индустриалец, притежател на най-голямата фабрика 
за плугове в Централна Европа. Друг член на комитета е 
председателят на Пражката камара Франц Хлавачек. В 
българския комитет по изложението почетното председа-
телство е дадено на столичната ни камара в лицето на 
нейния секретар Ив.Златаров, като съорганизатори са 
В.Атанасов и представители от земеделските учреждения и 
организации в страната.594 

Изложбата е открита на 11.ІХ.1911г. и продължава до 
9.Х.с.г. Присъстват много официални лица от двете страни. 
Приветствени речи поднасят министър С.С.Бобчев и авст-
рийският пълномощен министър граф. Тарновски. Това до-
пълнително придава значимост на събитието. 

Изложбата е аранжирана в два отдела. Първият, кой-
то условно може да се нарече теоретически, под различна 
форма /карти, диаграми, картини, литература и пр./ предс-
тавя нагледно напредъка на чешкото земеделие. В Практи-
ческият отдел съдържа богатата колекция на първокласни 
земеделски машини – пругове, брани, култисатори, манежи, 
жетварки, вършачки, цвеклорезачки, ярмомелки, преси за 
вино и различни селскостопански инструменти, изкуствени 
                                                  
592 СГОДА, ф.29к., оп.1,а.е.29,л.15. 
593 Чешкото изложение за земеделски машини и оръдия в София, 
Съвременна илюстрация, бр.10, г.І, 1911.  

594Пак там. 
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торове добити във ф-ка “Колин” и др. За посетителите се 
правят демонстрации с техниката. Като съпровождащо ме-
роприятие особено полезно в обмяната на опит са органи-
зирани четения на реферати.595  

От българска страна, в израз на високата оценка за 
осъществяваното ползотворно сътрудничество, Софийска-
та камара провъзгласява за свой почетен член-
кореспондент председателят на Пражката камара Вацлав 
Немец.596  

Показаният взаимен интерес съвсем скоро провокира 
идеята за провеждане на още едно полезно културно дело. 
Това е наша изложба в Прага, тематично озаглавена “Бъл-
гарката”. Сред инициаторите са: Централният съюз на чеш-
ките жени, Павла Клейкова, д-р В.Черни /предс. на Славян-
ския комитет в Прага/, г-н Хлавачек /новият предс. на Праж-
ката камара/, а българската страна е представена от Р. д-р 
Данева, М.Чакалова, М.д-р Балсамова, З.д-р Ходжова, 
Ст.Л.Костов /уредник на Етнографския музей в София / и 
др. 

Основната цел на изложението е да представи бъл-
гарката “във всичките нейни прояви в материалния и ду-
ховния живот” на нашата страна. Показани са изкусно и с 
голямо майсторство изработените костюми, ризи бродерии, 
шевици и пр. В случая, показателно е личното участие на 
председателя на Пражката камара г-н Хлавачек, който сла-
га още една брънка в процеса на ползотворните контакти и 
сътрудничество.597 Най-ярък израз на многогодишните уси-
лия за провеждане на съвместната дейност е основаването 
на Българско-Чехословашка търговска камара, след края 
на Първата световна война. 

                                                  
595 Пак там. 
596 СГОДА, ф.29к.,оп.1, а.е.32, л.31. 
597 Костов,Ст.Л.,Българката в Прага, Съвременна илюстрация, бр.11-

12, г.І, 1911. 
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4.2 СЪЗДАВАНЕ НА СРЪБСКО–БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО СБЛИЖЕНИЕ  

На особеното внимание на нашите ТИК остават бълга-
ро-сръбските отношения. Както е известно те преминават 
през различни фази, сменяйки своята характеристика от 
добросъседско затопляне до пълно и крайно конфронтиране.  

Възможности за разширяване на хоризонта в положи-
телна насока се създават още през 1904-1905г. Правителс-
твото на Народнолибералната партия предприема инициа-
тива и подписва два договора със Сърбия. Съюзният дого-
вор, който има политически характер и е таен, касае съв-
местни действия за прилагане на Мюрцщегската реформе-
на програма в Солунски, Битолски и Косовски вилаети.598 

Вторият дружествен договор е явен. Той предвижда 
взаимни търговски облекчения за местното производство, 
придвижване към еднаква митническа политика със стре-
меж за създаване на митнически съюз, улеснения на вза-
имния обмен и транзит чрез намаляване на транспортните 
такси, сключване на монетна конвенция за циркулация на 
български и сръбски монети и пр.599 

Това събитие е прието с осезателен ентусиазъм сред 
обществеността в двете държави. Даденият знак за соли-
дарност е своеобразен израз да се преосмисли натрупания 
опит, който показва колко малко неща сърби и българи са 
направили заедно и за себе си. В отзив на сръбският ико-
номист Велизар Янкович за в.”Ден” /препечатен у нас/ се 
посочва, че Сръбско-Българският митнически съюз “изник-
на из самите потреби на земята ни” и по-нататък “само 
сдружена с България и то колкото по-тясно, по-интимно, 
развиваща своята народна индустрия, покрай рационално-
то отглеждане на земеделието, ще може Сърбия да се спа-

                                                  
598 Е.Стателова, Р.Попов, В.Танкова, История на българската дип-
ломация 1879-1913г., С.,1994, с.337-338. 

599 Пак там. 
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си от чуждото икономическо и политическо надмощие, от 
австроунгарското инкорпориране”600. Ползата от подобен 
съюз е несъмнена и за България, защото с него ще се раз-
ширят границите за взаимен обмен в една обща търговска 
област, ще се стимулира създаването на нови предприя-
тия, ще може взаимно да се работи за по-полезното изпол-
зване на народния труд и богатства и пр. 

Данните сочат, че години наред търговските отноше-
ния между двете съседни държави са силно рестриктивни. 
За периода 1891-1900 г. средно годишното участие на Бъл-
гария в целия внос на Сърбия е 0,9%, което ни поставя на 
10-та позиция след Австро-Унгария, Германия, Англия, 
Турция и др., аналогична е картината и с делът на Сърбия в 
българския внос, възлизащ на 1,3%, който също й отрежда 
10-то място.601 На този фон става ясно, че сключването на 
дружествения договор между Сърбия и България от 1905г., 
предвиждащ взаимни търговски облекчения, е навременен 
и наложителен. Реализирането му би дало само положи-
телни резултати, които ще засегнат директните и транзитни 
търговски трафици, ще се отразят благоприятно върху въз-
можностите за обединяване на капиталите, концентрацията 
на производството и работната сила в една общо функцио-
нираща стопанска област.  

През разглеждания период двустранното сближение 
се илюстрира и от срещите между княз Фердинанд и крал 
Петър. Добър индикатор е също назначаването на титуля-
рен български дипломатически агент в Белград, извършено 
според церемонията за пълномощни министри на незави-

                                                  
600 В.Янкович, Сръбско-българският митнишки съюз, Ден, бр.217-218, 

30 дек.1905. 
601 К.Попов, Сравнителен преглед на външната търговия на Румъния, 
Гърция, Сърбия и България,Сп.БИД, кн.9-10, 1902. /За същия пери-
од вносът в Сърбия на Австро-Унгария е 56,8%, Германия 12,2%, 
Англия 10,8%, Турция 4,8%; в българския внос делът на Австро-
Унгария е 32,6%, Англия 22,2%,Турция 11,9%, Германия 11,7%, Ру-
сия 5% и т.н./. 



271 

сими държави.602 
Но времето на оптимизъм е твърде кратко. С остра 

реакция и натиск Австро-Унгария осуетява опита за реали-
зация на митническия съюз между двете страни.603 Към то-
ва неблагополучие се прибавят старите противоречия по 
въпроса за Македония, което е само на крачка от поредно-
то охлаждане в отношенията между София и Белград. Мит-
ническото споразумение не влиза в сила, а значението на 
съюзния договор е сведено до нула. На тяхно място се зав-
ръща старото недоверие между съседите, допълнително 
манипулирано от великите сили.  

Горните обстоятелства не изчерпват причините за 
провала на постигнатите през 1904-1905 г. договорености 
между България и Сърбия. Известният наш икономист 
К.Попов визира и друг неблагоприятен аспект. Той подчер-
тава, че за практическата реализация на намеренията са 
необходими ”логическите предпоставки”, произтичащи от 
предварително установяване на мерки и законоположения 
от двете страни, които да гарантират “пълна реципрочност 
и компенсация” след разтваряне на границите, а “тези ус-
ловия липсваха”.604 

В подобен контекст може да се посочи и един по-
ранен анализ направен от Д.Яблански, посветен на иконо-
мическата политика на България, в частност към Сърбия. В 
него се коментира, че са налице редица пречки за осъщес-
твяване на едно истинско стопанско сътрудничество между 
двете съседни държави, които са от икономическо и по-
специално от финансово естество.605 

                                                  
602 Хр. Хесапчиев, Служба на България в чужбина.Военно-
дипломатически спомени (1899-1914г.), С.1993, с.106-107. 

603 Г. Свраков,Търговска политика,ч.ІІІ, Вн.,1933, с.84 и сл. 
604 К. Попов, Сръбско-Българският комитет за икономическо сближе-
ние на България и Сърбия.СпБИД,кн.5-6, 1911. 

605 Д.Яблански,Каква трябва да бъде икономическата политика на 
България – изобщо и частно – спрямо съседните й държави ? 
Сп.БИД, кн.4-5, 1901г. 
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След кратко затихване, идеята за балканско сближе-
ние отново става актуална. През септември 1908 г. Бълга-
рия извоюва своята независимост. Тогава страната изжи-
вява своите “златни години” на обществен и стопански по-
дем, израства като фактор за развитието на междуна-
родните отношения в региона. Вече са в ход дипломатичес-
ки сондажи по повод сключването на Балкански съюз, ма-
кар все още да са забулени в тайна. Но обществените нас-
троения у нас показват, колко големи са очакванията. За 
това сочи и факта, че страниците на печата са изпълнени с 
една централна тема - състоянието и перспективите на 
сръбско-българските и турско-българските отношения.606  

При такава атмосфера е сложено начало на поредна 
българска инициатива. Тя възниква като израз на естестве-
ния стремеж да се намери подходящия практически модус, 
за да се осъществи най-после икономическото сближение 
между България и Сърбия. Конкретните действия са подети 
от Софийската търговско-индустриална камара, която об-
мисля възможностите за създаване на работна комисия 
или комитет с представители от двете страни. 

На свое заседание от 13.ІХ.1910г. бюрото взима ре-
шение “незабавно да командирова секретаря Ив.Златаров 
в Белград, за да се срещне с видни сръбски мъже, съчувст-
ващи на идеята за икономическо сближение” и да се сонди-
ра личното им мнение по създаването на една смесена ко-
мисия. На Златаров е възложено също да посети и земе-
делско-занаятчийската изложба, която ще се открие в 
гр.Смедерево, в близост до сръбската столица.607 

След като за идеята е дадена зелена светлина, още 
през ноември 1910г. на своята ХІХ–та редовна сесия Со-
фийската ТИК приема резолюция. В документа официално 

                                                  
606 Е.Стателова,Политика, партии, печат на българската буржоазия 

1909-1912г., С., 1973, с.79-115. 
607 Протоколна книга на Софийската търговско-индустриална камара 
за 1909-1911г., т.ІІІ, Протокол № 34 от заседание на Бюрото, прове-
дено на 13.ІХ.1910, с.92-95.  
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се декларират намеренията за предстоящо учредяване на 
смесения комитет, приета е проектопрограма, изясняваща 
неговата организация и функции.608 Формулирани са цели-
те: “Без да се намесва във вътрешната или външна полити-
ка на която и да е от двете страни, да се издирват и посоч-
ват всички мерки от законодателен или административен 
характер, които биха могли особено да бъдат препоръчани 
на общественото мнение и на правителствата на двете 
държави.”609  

В обширен реферат на Ив.Златаров, изнесен на съ-
щата ХХІ-ва сесия на столичната камара, са изложени ос-
новните мотиви и намерения за поредната българска ини-
циатива. В доклада на редица места се посочва, че най-
важния залог за свободното, независимо и прогресивно 
развитие на двата народа в борбата срещу силната външна 
конкуренция и подтискаща политика на великите сили, е 
осъществяването на естествено, благотворно икономическо 
и културно сътрудничество, което в градация е изведено до 
въпрос на нашето съществуване.610  

В реферата Златаров прави ретроспекция на пре-
дишните усилия в търсенето на сближение като по този по-
вод цитира пълния текст (чл.1-19) на митническият договор 
от 9.VІІ.1905г., подписан от полк.Хесапчиев, Б.Боев, 
П.Германов, С.Кукич, Ал.Попович, Д.Йосумович, д-р 
Вл.Маркович, д-р М.Нинчич.611 Някои от тези официални 
лица остават верни на идеята за добросъседство и впос-
ледствие стават членове на смесения комитет. 

За да подсили своите аргументи Ив.Златаров се по-
зовава на цели пасажи от студията на д-р Момчило Нинчич 
“Митнически съюз между Сърбия и България”, публикувана 

                                                  
608 Ив.Златаров, Сръбско-Българският комитет за икономическо 
сближение на България и Сърбия. Реферат изнесен на ХІХ р.с. на 
Софийската ТИК на 9.ХІ.1910, С.,1911. 

609 Пак там. 
610 Пак там, с.4-6 и сл. 
611 Пак там, с.15. 
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в белградското сп.”Дело”. В един от избраните цитати се 
посочва: ”Митническият съюз като предшества политичес-
кият, ще ни даде време по-тясно да се сближим и да доби-
ем пълна вяра един към друг, доколкото вече я няма. Той 
ще ни привикне да мислим за еднаквостта на нашите инте-
реси...постепенно ще отслабва антагонизма между нас... и 
когато той напълно изчезне, всичките политически дифе-
ренции, колкото и големи да изглеждат, лесно ще се изгла-
дят...Следователно с митническия съюз ще се постигне 
двояка цел: икономическа и политическа.”612 

Рефератът на Златаров е отпечатан в отделна бро-
шура. Тя е пусната за разпространение, за да се даде глас-
ност и се популяризира новата инициатива за икономическо 
сближение между България и Сърбия. Отзвукът е силно 
нюансиран. Преобладават положителни емоционални об-
ществени нагласи. В професионалните среди обаче се 
среща и израз на скептицизъм. От позиция на научните и 
реалистични доводи за състоянието и тенденциите в разви-
тието на региона Кирил Попов и този път излага своето 
виждане по въпроса. Той посочва, че идеята за стопанска 
междусъседска солидарност е твърде стара, но тя е ”оста-
нала чужда за масовото съзнание на народите на Балканс-
кия полуостров и прогонена далеко от съзнанието на уп-
равляващите слоеве и обществено-политически групировки 
...идеята за балканска конфедерация остана едва ли не ат-
рофирана рожба на единици мечтатели-идеалисти.”613  

Наред с това, Попов изтъква редица конкретни недос-
татъци в работата на инициативната група от Софийската 
камара – липсата на сериозност, точност и яснота по от-
делните програмни и организационни пунктове, които са 
изложени от Златаров, за сметка на помпозен стил, поро-
ден от моментния ентусиазъм. Подчертан е изводът, че 
важността на въпроса “изискваше по-сериозен дебют от 

                                                  
612 Пак там, с.16-19. 
613 К.Попов, Сръбско-Българският..., с. 446 и сл. 
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българска страна”, “обмислени изучавания и изследвания и 
като плод на най-стриктни и всеобемляющи преценки и 
сметки”.614 В този остър, но трезвен тон се прокрадва и 
прогнозата за един евентуален неуспех на поредния опит 
за сближение.  

Но така или иначе, организационните действия се 
развиват с голяма бързина. След като Общото събрание на 
Софийската камара дава мандат на Бюрото, то отправя 
писмо-покана №25/5.І.1911г. до сръбската страна за опре-
деляне състава на тяхната секция.615 Междувременно още 
в края на 1910г. Иван Златаров е изпълнил възложената 
мисия като установява необходимите контакти с Белградс-
ката търговска камара и други видни сръбски обществени-
ци. В резултат, без затруднения е постигнато предварител-
но споразумение и са набелязани следващите стъпки за 
създаването на Сръбско-Български комитет за икономичес-
ко сближение. През м.февруари 1911г. Ив.Златаров отново 
е командирован в Белград, за доуточняване на програмни-
те начала и плана на предстоящите действия.616 

Така, още в началото на 1911г. вече е готов съставът 
на българската секция. В нея участват: бившите министри 
Гр.Начович, Т.Теодоров, М.Балабанов, П.Пешев; софийс-
кият кмет К.Батолов; проф.Поповлиев; от ръководството на 
Софийската камара са - Ив.Грозев, Ив.Златаров, Сава 
Ж.Дацов, Хар.Карастоянов, Ст.Пипев; Ст. Караджов упра-
вител на Износно-вносна банка; Д.Яблански рентиер; 
инж.Б.Морфов - директор на БДЖ; проф. Г. Т. Данаилов; 
Б.Боев бивш управител на БНБ, Р.Косев бивш началник в 
МТЗ; проф.Киров; писателят Михалаки Георгиев; 
Т.Балабанов - индустриалец; Я.Икономов - търговец, 
Д.Беров - индустриалец; Г.Т.Пеев - председател на Занаят-

                                                  
614 Пак там, с.447-449. 
615 Известия на Бургаската търговско-индустриална камара, г.І, юли 

1912, бр.7. 
616СГОДА,ф.29 к,оп.1,а.е.3, Протокол № 9 от 10.ІІ.1911г., с.121. 
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чийския съюз.617  
Не закъснява създаването и на сръбската секция. Тя 

е представена от също от известни фигури: д-р Лазар Пачу 
- бивш министър; Раша Милошевич управител на държав-
ните монополи; Коста Стоянович бивш министър; Милорад 
Драшкович директор на Износна банка; Марко Трифкович 
бивш министър; д-р Мика Попович директор на държавните 
железници; Сава Кукич бивш началник в Министерство на 
финансите; Миша Цукич градски съветник в Белград; 
проф.Момчило Нинчич; д-р Йован Лончарич секретар на 
индустриалната камара и Аца Попович нейн председател; 
Коста Ризнич председател на търговската камара; Влади-
мир Цонич началник в Министерство на земеделието; д-р 
Велизар Янкович директор на Заложна банка; Данило Жи-
валевич бивш секретар на Министерство на финансите; д-р 
Война Маринкович директор на Земеделска банка; Милойе 
Йованович директор на Дунавско кредитно д-во; проф. Бо-
жа Маркович; Михайло Аврамович управител на Съюза на 
земеделските д-ва; Гьорге Ранойевич секретар на занаят-
чийската камара; Гьока Йованович скулптор; проф. Риста 
Одавич; Владислав Рибникар редактор.618 

В първоначалния ход на мероприятията по създава-
нето на Съюзния комитет от сръбската страна е изпратено 
писмо с молба до Софийската камара да отпусне парична 
помощ за издаване на ежемесечно списание, което да по-
пуляризира дейността по икономическото сближаване. Ис-
кането е подкрепено с решение на нашата ТИК да отдели 
500лв., когато излязат първите книжки.619 Не се срещат 
обаче потвърждения, че тази идея е реализирана. 

Междувременно по решение на столичната камара Г. 
Пеев се заема с проучвателна задача. Той прави голяма 
обиколка и се запознава с икономическите организации - 
                                                  
617Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХХ р.с., С.,1911, с.5-6. 

618 Пак там. 
619 Пак там, Протокол № 18 от 7.ІV.1911г., с.129. 
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“картели, синдикати, популярни банки, борси, изложби и 
други модерни форми на търговия” в Сърбия, Хърватско, 
Словенско, Чешко и др.620  

В подготвения обширен доклад конкретни данни и бе-
лежки са дадени за: Загребска търговско-занаятчийска ка-
мара, Хърватски занаятчийски съюз, Съюз на хърватско-
славянските индустриалци, Хърватско-славянско стопанско 
д-во, Съюз на сръбските земеделчески кооперации, Люб-
лянска общинска спестовна каса, Словенско търговско д-во 
“Меркур”, Популярна банка в Любляна, Пражката търговска 
камара, Съюз на чешките занаятчийски д-ва, Експортно д-
во за Чехия, Моравия и Силезия, Чешки търговски музей, 
Белградска “търговачка омладина”, Главен съюз на земе-
делческите задруги, Сръбски съюз на занаятчийския еснаф 
и др. 

Въз основа на събраните впечатления Г. Пеев фор-
мулира редица препоръки: създаване на славянска банка в 
София; организиране на славянски търговски музей под 
патронажа на камарите, в който освен постоянна експози-
ция да има и уредени бюра – информационно, тарифно, 
търговско; камарите да засилят информационната си служ-
ба в посока на славянските пазари; да се устройват излож-
би у нас и в славянските земи, както и взаимни екскурзии за 
стопанско опознаване; в София да се уреди “всеславянски 
конгрес на икономическите организации”; да се помоли д-во 
“Славянска беседа” да води вечерни курсове за изучаване 
на славянските езици; да се настоява пред правителството 
за откриване на българско търговско агентство в Прага и 
пр.621  

Докладът на Пеев е отпечатан в 5000 екземпляра, с 
цел да се разпрати до видни икономисти, както и да се за-
познае широката общественост с описаните икономически 

                                                  
620 Съкратени протоколи на Софийската камара..., с.80. 
621 Славянските икономически организации в Хърватско, Словенско, 
Чешко и Сърбия, Народно стопанство, бр.11-12, 15.VІ.1911.  
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организации в посетените страни.  
Към мисията на Г.Пеев, който е председател на Зана-

ятчийския съюз и член на столичната камара, са отправени 
някои упреци. Според Ал.Цанков, съдържанието на доклада 
е лишено от задълбочен анализ, поради което той би могъл 
успешно да се замени с ползването на книги-адресници, но 
по-сериозното обвинение е относно откровения “неосла-
вянски шовинизъм”, прокарван от страна на автора.622  

В критичен дух Цанков посочва, че вместо очаквания-
та за “преврат в мисленето”, а също за да не се компроме-
тира една добра идея за взаимното стопанско опознаване, 
по-полезно би било, ако Софийската камара предостави 
средствата на бедни, но даровити и трудолюбиви занаят-
чии, които да се усъвършенстват в някоя от славянските 
страни, вместо да се правят безполезни екскурзии.623 В 
случая обаче, забележките към Г. Пеев некоректно са прех-
върлени към столичната камара. С пристрастие е пренеб-
регнато обстоятелството, че въпреки ограничения си бю-
джет, всяка година Софийската ТИК отделя значителни 
средства за специализация на българските младежи зана-
ятчии, включително и в славянските страни.624  

Обиколката на Пеев се оказва резултатна и Софийс-
ката камара използва шанса да назначи свои нови почетни 
кореспонденти. Сред тях са: Ан.Габршчек, председател на 
търговско-занаятчийската банка и народен посланик в Го-
рица; Паскиевич, секретар на търговската камара в Загреб; 
д-р Мурник, секретар на търговската камара в Любляна; д-р 
Краловец, секретар на търговската камара в Пилзен и 
Ст.Форман, секретар на славянския клуб в Прага.625  

                                                  
622 А.Цанков, Търговско-индустриалните камари през 1910г., СпБИД, 
г.ХV, кн.7, 1911. 

623 Пак там. 
624 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.82-103 
и сл. 

625 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХХ сесия, С.,1911, с.9. 
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Сътрудничеството с тези официални лица е перспек-
тивно и ползотворно. Въз основа на натрупания изобилен 
материал от личните си посещения в България в периода 
1904-1910г., д-р И.Краловец издава в две части ценен труд, 
озаглавен “Obchodni pomery y Bulharski”.626 Свой принос 
прави и Перослав Паскеевич, който предоставя ценни све-
дения, засягащи нашата вносно-износна търговия, нещо 
повече – благодарение на него се въвежда изучаването на 
български език в загребското у-ще “Берлиц”.627 

Продължават стъпките към реализиране на идеята за 
сръбско-българското сближение дори с известни пропуски в 
предварителния етап. През есента на 1911г. в София прис-
тига сръбската делегация. Съставена е група за организи-
ране на посрещането, в която влизат кмета на столицата 
К.Баталов, председателя на тричленната комисия при Со-
фийското общинско управление Хар.Карастоянов, подп-
редседателя на Софийската търговско-индустриална кама-
ра Ст.Пипев, както и секретаря й Ив.Златаров и др.628 Пос-
рещането е направено тържествено още на границата и е 
продължено в София, ангажирани са най-хубавите хотели, 
в предвидената програма е включен официален банкет в 
чест на гостите. 

Както е в предварителното споразумение, учредител-
ното събрание се провежда на 22-23.Х.1911г. в нашата сто-
лица. Председателят на комитета Ст.Караджов с емоцио-
нална реч открива работата на форума. В началото на сло-
вото се посочва, че “идеята е високоблагородна и свята.Тя 
гони целта да опознае двама братя, да ги сближи, да поч-
нат да се разбират и обичат, да си помагат един други...Ние 
трябва да направим всичко, за да се създаде убеждението, 
че нашият народ и сръбският народ са предопределени да 

                                                  
626 СГОДА, ф. 29к., оп.1, а.е.34, л.38. 
627 Пак там, оп.1, а.е.34, л.39. 
628Пак там, оп.1, а.е.4, л.18. 
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бъдат добри съседи, добри приятели...”629 По-нататък Ка-
раджов отбелязва: “Чужди на всякакви амбициозни замис-
ли, малките държави могат да съсредоточат своето внима-
ние, своята енергия и своите грижи за подобрението участ-
та на своите народи и да станат мирен и тих елемент на 
Балканите, който да преследва изключително своите мате-
риални и културни задачи.”630 

С пълно единодушие присъстващите приемат устава 
на Сръбско-Българския комитет за икономическо сближе-
ние. В него в 9 точки се определят: общият състав от 48 
души, с две секции, които си избират член-кореспонденти с 
право да участват в подкомисиите; всяка от секциите си из-
бира бюро от 7 души за срок от 3 г.; Общите събрания се 
ръководят от Главно бюро, състоящо се от 8 души с равен 
брой членове от двете страни; всяка години с редуване в 
Сърбия и България се провеждат редовни срещи, а извън-
редни събрания могат да се уреждат по искане на Главното 
бюро; в преписките и кореспонденцията се ползват двата 
официални езика; разноските си поема всяка секция, но те-
зи за Главното бюро се разделят между двете страни; за-
дачите са свързани с проучване на общополезни икономи-
чески въпроси и издирване на начините за постигането им 
като се правят постъпки пред правителствата, търси се ши-
роката обществена подкрепа, но при ненамеса във вът-
решната и външна политика.631 

Набелязани са програмните цели и насоки на предс-
тоящата дейност “постигане на едно пълно и всестранно 
сближение между българския и сръбския народи на иконо-
мическа почва”. Конкретно ще се работи: по въпроса за по-
щенските, телеграфните, телефонни и жп тарифи; за улес-
нения в областта на търговските и погранични отношения, 
митническите и транспортни формалности; за сближение 
                                                  
629Икономическото сближение между България и Сърбия,Народно 
стопанство, бр.17, 1 ноем.1911. 

630 Пак там. 
631 Пак там, а.е.32, с.6-8. 
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на почвата на търговското законодателство (закон за дру-
жествата); по въпроси за уравняване на фискалните тежес-
ти върху предприятията, упражнявани в двете страни; въп-
росите за патентите и взаимната поддръжка на почвата на 
застрахователното дело; постигане еднаквост във въпроси-
те, засягащи социалното законодателство; сближение в об-
ластта на учебното дело чрез признаване дипломите и учи-
лищните свидетелства в двете страни; уравняване на съ-
дебните закони, както и установяване на взаимна помощ по 
изпълнение решенията на съдилищата; стремеж към обща 
търговска и земеделска политика и пр.632 

За разгласяване в печата учредителите предоставят 
специално комюнике. В него се посочва: ”Днес 23.Х.1911г. в 
София се учреди Сръбско-Български комитет за икономи-
ческо сближение, имащ за изключителна задача, без да 
прави актуална политика, да проучва икономически въпро-
си, да посочва начини за по-лесното тяхно разрешение и да 
се грижи, изобщо, чрез създаване тесни връзки между 
гражданите на двете страни, да се постигне икономическо 
сближение между същите. При това събора, като взе пред-
вид, че интересите на другите балкански държави налагат 
работа в същата посока, отправя горещ позив към всички 
искрени приятели и ратници за сближението на балкански-
те народи да вземат инициативата, за да образуват по от-
делно комитети със същата програма и задача между всич-
ки балкански държави”.633 

В началото на 1912г. контактите са продължени чрез 
размяна на взаимни посещения на двамата секретари на 
камарите. Д-р Йован Лончарич като шеф на Белградската 
индустриална камара пристига на посещение в София, за 
да се запознае по-обстойно с индустриалните предприятия 
в нашата столица. Тази визита е върната от Ив.Златаров, 
който отново е в Сърбия и посещава Белград, Ниш, Леско-

                                                  
632 Пак там. 
633 Пак там, с.8. 
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вац, Власотинци, Ужице, Зайчар, Неготин за допълнително 
проучване на индустриалните предприятия, стопанските и 
административни учреждения и пр.634 Проектирана е среща 
между български и сръбски икономисти. 

Проявите в кратката дейност на комитета следват ли-
нията на засилен интерес към икономическото изучаване 
както на Сърбия, така и на България. По инициатива на на-
шата страна, пълномощният ни министър в Белград 
А.Тошев представя пред Софийската камара обстоен и ар-
гументиран реферат “Поглед върху икономическото поло-
жение на Сърбия”, а като отговор в Белград сръбски иконо-
мист също изнася реферат върху икономическото развитие 
на България.635  

Белградската търговска камара, като представена в 
съюзния комитет, предприема стъпка по пътя на по-
високите цели. Тя подава рапорт до сръбския министър на 
търговията, в който аргументирано се изтъква нуждата от 
бързо сключване на Сръбско-Български търговски договор. 
В рапорта е подчертано, че България е единствената дър-
жава, с която Сърбия след 1906г. не е уредила търговските 
си отношения.636 Повдигнатият въпрос е приет като навре-
менен и уместен, особено по повод реализиране на идеята 
за икономическо сближение. Нейното цялостно реализира-
не, се посочва в българския коментар “би било една уто-
пия” без обвързването с търговски договор.637 

Междувременно се проектира свикването през май 
1912г. в Белград на втория събор. Определени са и въпро-
сите, които ще се обсъждат на форума: Целесъобразно ли 
е сключването на търговски договор между България и 
Сърбия и на каква основа да е той; конвенция за предаване 

                                                  
634 Протоколна книга на Софийската камара..., т.ІV, с. 52, 74. 
635 Икономическо изучаване на България, Народно стопанство, бр.7, 1 
апр.1912. 

636 Сръбско-български търговски договор, Народно стопанство, бр.7, 1 
апр.1912. 

637 Пак там. 
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на престъпници; конвенция за изпълнение на съдебни при-
съди; легитимации за пътуване и пребиваване на подани-
ците на двете държави.638 

В хода на Балканската война сръбската секция на 
Комитета настоява да се уточнят съвместните действия за 
осъществяването на поредната съборна среща. Съобщава 
се още, че за целта в България ще бъдат изпратени деле-
гати. Но сега условията са променени. Българската страна 
отхвърля предложението. Наред с аргументите, свързани с 
войната е декларирано, че работата няма да бъде подно-
вена, докато “не се изпълни точно военния договор сключен 
между България и Сърбия.”639  

В предшестващия период, когато отношенията са 
мирни и ползотворни, камарите дори имат намерение да 
съдействат за създаването на такива двустранни комитети 
и с другите балкански държави. Целите са същите- разши-
ряване и задълбочаване на икономическото сближение в 
района. Идеята е посрещната с готовност от турските сре-
ди.  

В Софийската камара е изпратено писмо от страна на 
Цариградската търговска камара, която иска наш делегат 
да бъде изпратен там, за да се учреди Българо - Турски ко-
митет за икономическо сближение по образеца на вече 
създадения между България и Сърбия.640 Тази задача е по-
верена отново на Ив. Златаров, който трябва да бъде 
придружен от проф. Д. Киров. Сондажите са продължени 
въпреки настъпилия развой на събитията. Усърдие проявя-
ва българския консул в Цариград. В непосредствените си 
контакти той констатира, че са налице сериозни намерения 
да се създаде такъв комитет, евентуално свързан и с едно 

                                                  
638 Народно стопанство, бр.6, 15.ІІІ.1912. 
639 Сръбско-Българският комитет за икономическо сближе-
ние,Народно стопанство, бр.5-6, г.ІХ, 1.V.1913. 

640 Протоколна книга на Софийската камара..., т.ІV, Протокол № 
9/14.ІІ.1912, с. 45; Писмо на Цариградската търговска камара № 
39/26.І.1912. 
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акционерно дружество, в което да участват български и 
турски капитали.641 Но както отбелязва Варненската камара 
“последните политически събития и тук попречиха да се 
доберем до положителни резултати”.642       

Учредяването на Сръбско-Българския комитет за ико-
номическо сближение трябва да се разглежда като своеоб-
разно неправителствено продължение на сключения през 
1905г. митнически съюз между Сърбия и България, но ос-
танал тогава без реални последици. Сега, през 1911г., за 
създаването на комитета са налице редица благоприятни 
политически, обществени и стопански условия. Основният 
движещ фактор в осъществяването на подновената идея за 
икономическо сближение е българската страна. Като прото-
тип за съседски стопански взаимоотношения е използвана 
“Холандско-белгийската комисия”, която изучава икономи-
чески въпроси, засягащи двете страни. Сред задачите на 
тази комисия са и решаването на второстепенни въпроси, 
които трябва да подготвят почвата за митнически съюз 
между Холандия и Белгия.  

При анализ на причините, които довеждат до отмира-
не дейността на Сръбско-българският комитет трябва да се 
посочи изпреварващото развитие на политическите и пос-
ледвалите военни действия на двете държави. Към това 
трябва да се прибави и кръгът от обстоятелства, посочвани 
по други поводи – отсъствие на точно определени срокове, 
както и липсата на конкретизирани форми на действие, за 
да се постигне поетапност при създаването на солидна из-
ходна основа по пътя към уеднаквяване на стопанското за-
конодателство, на митническите и жп тарифи, пощенски ус-
луги и пр.  

Бурният и тревожен политически живот на Балканите 
в началото на ХХ в., както и войните 1912-1913г., с истинска 

                                                  
641 ХХІІІ р.с. на Варненската търговско-индустриална камара 15-

20.ХІІ.1914, с.11-12. 
642 Пак там. 
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ирония на съдбата помитат поредната надежда на балканс-
ките народи да заживеят в разбирателство. Сръбско-
българският комитет за икономическо сближение от 1911г. 
остава положителен епизод забравен много скоро от двете 
страни. Но въпреки това, той съхранява за историческата 
памет един искрен опит решението на проблемите да се 
търси в естествената среда на сходните икономически ин-
тереси от стопански и обществени учреждения и техните 
представители. В положените, макар и краткотрайни общи 
усилия, заслужено се откроява водещото начало на бъл-
гарската инициатива.  

4.3 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНГРЕСИ НА 
ТЪРГОВСКИТЕ КАМАРИ И АСОЦИАЦИИ 

В НАЧАЛОТО НА ХХ В. 

В началото на ХХ в. държави, правителства и отделни 
институции активно търсят и осъществяват различни фор-
ми за икономическо и културно сътрудничество, което се 
превръща в един от феномените на разкрепостения и съ-
зидателен човешки дух. На различни места по света се 
провеждат стотици конгреси, в това число по общи и частни 
стопански проблеми. По такъв повод на страниците на в. 
“Търговски фар” се съобщават твърде любопитни данни за 
международните форуми, чийто брой расте лавинообразно. 
Така, ако в периода 1861-1860г. те са само 28, то само през 
първото десетилетие на ХХ в. се регистрира провеждането 
на 790 международни конгреса в различни области.643 Сред 
разнообразните и многобройни прояви трябва да се при-
числят международните конгреси на търговските камари и 
асоциации. В тях взимат участие българските търговско-
индустриални камари. 

По случай международното изложение в Лиеж през 
1905 г. федерацията на търговските и индустриални сдру-
жения в Белгия става инициатор за провеждането на меж-

                                                  
643 Конгрес на международните сдружения, Търговски фар, бр.143 от 

26 май 1910. 
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дународен конгрес на ТИК. Той е заплануван да се състои 
през септември с.г. Във връзка с подготовката на конгреса 
са изпратени официални писма до правителствата на десетки 
страни и техните заинтересовани стопански институции. 
Предварително са посочени целите, както и основните въпро-
си, които ще бъдат разисквани на международния форум – да 
се проучат съвместно най-добрите средства и да се набеле-
жат съответните мерки за усъвършенстване дейността на ка-
марите, за обезпечаване ефективността на полезната им 
дейност в името на “великата кауза” за прогреса на търговия-
та и промишлеността, “за благосъстоянието на народите”.644  

Организаторите подготвят и изпращат също специа-
лен правилник, в който се изясняват техническите въпроси 
и се определят условията за участие, посочват се ръко-
водните органи на конгреса, реда за провеждане на засе-
данията и начина, по който ще протичат обсъжданията и 
дебатите, какви ще бъдат основните конгресни документи 
(един том предварителни документи и аналитичен отчет).645  

Конгресът се открива на 7.ІХ.1905г. в гр.Лиеж. На него 
присъстват повече от 300 делегати от различни правителс-
тва, членове на търговско-индустриални камари, на търгов-
ски асоциации от Белгия, Холандия, Франция, Англия, Ита-
лия, Швейцария, Испания, Португалия, Австро-Унгария, 
България, Турция, Русия, САЩ, Аржентина, Япония и др. Те 
са посрещнати от почетните председатели на форума ми-
нистърът на външните работи на Белгия барон дьо Фаверо, 
Министърът на индустрията и труда Густав Франкот, както и 
от почетните подпредседатели - управителят на Лиежката 
провинция Пти дьо Тозе, градоначалникът на Лиеж Клейер 
и Луи Щрос председател на Върховния съвет на индустрия-
та и търговията.646 Работата на конгреса се председателст-

                                                  
644СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.6, л.77. 
645 Пак там, л.82-83. 
646 Международният конгрес на търговско-индустриалните камари в 
Лиеж, Народно стопанство, 20.ІІІ.1906, бр.бр.14-20. 
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ва от Луиз Кано Льогран, подпомаган от Бюро, съставено от 
представители на участващите в конгреса страни. 

Работната програма съдържа 9 точки. Това са въпро-
сите от общ интерес: за целесъобразността и перспективи-
те на камарите като официални или свободни институции; 
набора от средства и форми за практическа работа; отно-
шенията и начините за ефективна връзка с изпълнителна-
та, законодателната и административната власт; вътрешно-
организационна структура; предимства и недостатъци от 
федерирането на камарите в национален мащаб; учредя-
ване на постоянно международно бюро, което да обсъжда 
въпроси от интернационален интерес и пр.647  

След поздравителни обръщения започват обсъжда-
ния по въпросите поставени в дневния ред на конгреса. По 
отношение статута на камарите като доминирани от държа-
вата или неофициални учреждения са изказани различни 
предпочитания. Подпредседателят на Парижката търговска 
камара Дюбрюже и немският делегат Сьотберг пледират за 
отхвърляне на държавното финансиране. Аргументите им 
са, че то ограничава независимостта на тази важна инсти-
туция, намалява нейната сила и шансовете за енергична 
съпротива и разгръщане на конструктивна критика срещу 
правителствата, когато това налагат по-високите национал-
ни икономически интереси.648  

С положителна позиция към камарите, които са суб-
сидирани държавно, се изказват австрийският представи-
тел Марех и италианският делегат Салморани. Според тях, 
изхождайки от практиката в своите страни, официалният 
характер не би могъл да бъде толкова опасен, ако изпълни-
телната власт запази строг неутралитет и не се бърка във 

                                                  
647 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ІV р.с. Доклад за конгреса на търговските камари на Лиеж-
кото изложение, С.,1906, с.80-81. 

648 Пак там, с.88-89. 
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вътрешния ред и дейността им.649 Нещо повече, направена 
е препоръка самите търговско-индустриални камари да 
проявят стремеж да спечелят симпатиите на своите прави-
телства. Интерес предизвиква и рапорта на г-н де Клерк 
делегиран на конгреса от “Societe d’Industrie de Haarlem” 
/Холандия/. В него се поставя акцент и върху преимущест-
вата за изпълнителната власт, когато тя инициира създава-
нето на камари, съобразявайки това с местните нужди и с 
политиката си за стопанското благосъстояние на страна-
та.650 

В хода на дискусията изкристализира едно общо мне-
ние, че този важен въпрос, засягащ бъдещата тенденция в 
развитието на стопанските институции трябва да се решава 
в зависимост от обстоятелствата, които са различни в от-
делните държави. Там, където е слаба частната инициати-
ва и тя не може да осигури финансова подкрепа по необхо-
димост, ще се търси държавното начало, а при наличието 
на силни автономни източници за финансиране може да се 
реализира независимото и свободно от официалната опека 
функциониране на камарите.  

На дебат е поставен също въпросът за избора на 
средствата, чрез които се осъществяват основните задачи 
и цели на ТИК. Без да се натрапват строги и общи форму-
ли, е очертано мнението, че трябва да се използва натру-
пания опит от досегашната практика, да се действа съоб-
разно всеки конкретен случай и в зависимост от него да се 
подбира подходът на колективните постъпки, кореспонден-
цията, събранията, лични ауиденции с отговорни лица от 
публичната власт и пр.  

По т.5 от програмата на конгреса разискванията зася-
гат функциите на камарите и произтичащата от тях вът-
решна организация и структура. Парижкият делегат Шарл 

                                                  
649 Пак там. 
650 Международният конгрес на търговските камари в Лиеж, Народно 
стопанство, 20.ІІІ.1906, бр.14-20. 
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Льогран подчертава, че ходът на динамичното икономичес-
кото развитие изправя ТИК пред необходимостта да обгръ-
нат с дейността си “общите икономически интереси”, да 
формулират “общи идеи”, а тясното отраслово специализи-
ране да се остави в обхвата на различните сдружения.651 
По повод насоките за една полезна и ефективна дейност на 
камарите е коментирана също тяхната вътрешна структура. 
Делегатите излагат примерното разпределение по секции и 
комисии, но без да препоръчват общоприета схема, с глав-
ното съображение за съществуващите национални разли-
чия.  

Особен интерес предизвиква въпросът за федерира-
нето на камарите. Още в началото на дебатите е лансирана 
идеята за създаване на обща световна федерация на 
ТИК.652 Като основа най-напред е препоръчано обединени-
ето на камарите в национални рамки с произтичащите от 
това предимства. С вече утвърдените образци на федери-
ране участниците в конгреса са запознати от представите-
лите на Швейцария и Германия. Те поясняват как там ТИК 
са коалирани в “Deutscher Handelstag”. Австрийският деле-
гат пък посочва, че формата за обединение в неговата 
страна са конгресите Handels Kammer - tag, а в Италия 76-
те институции са създали Съюз на търговските камари и 
пр.653 

Набелязвайки мерките за постигане на организацион-
ното обединение, конгресът изказва желание всички камари 
да имат общ орган. Той трябва да резюмира тяхната 
дейност, да осветлява обществените среди по стопанските 
въпроси, за съответните предложения и взети решения. Та-
кива органи съществуват в Германия – “Handels und 
Cewerbe”, в Италия – “Bulletino oficiale della camera di 
comercio”, във Франция - “Jurnale des chambres de com-
                                                  
651СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.6,л.92-93. 
652 Пак там, л.95.( предложението е направено от немския делегат г-н 
Кемп ) 

653 Пак там, л. 96-98. 
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merce” и пр.  
Важен момент в работата на форума е решението за 

учредяване на Международен постоянен комитет. Неговата 
първа инициатива е проектирането на нов международен 
конгрес на камарите, предвиден да се състои следващата 
1906г. в Милано /като съпътстващ международното изло-
жение в този италиански град/. Набелязани са въпросите, 
които ще се поставят на вниманието на форума: междуна-
родните полици; международен арбитраж; въвеждане на 
единна международна монетна система; уреждане на неут-
рални морски зони за търговски кораби; международни по-
щенски марки и др.654 Изказано е желание в своята предс-
тояща работа комитетът да предвиди съставянето на един 
специален сборник, който да съдържа всички необходими 
данни за търговско-индустриалните камари на всяка дър-
жава.  

Цялостната работа на Лиежкия конгрес - дебатите по 
важни въпроси, както и създаването на Международен пос-
тоянен комитет маркират началото на една нова тенденция, 
на една нова перспектива за разширяване и координиране 
дейността в международен мащаб на търговско-
индустриалните камари. Конгресът предизвиква интерес в 
цял свят. Той е широко отразен в печата, което засилва ав-
торитета и подчертава още веднъж значението на търговс-
ко-индустриалните камари като значителен институциона-
лен фактор в икономическия и културен живот на народите 
и носител на прогреса.  

В изпълнение на взетото решение в Белгия през 1906 
г. се провежда Вторият международен конгрес на камарите 
и търговските асоциации. Заседанията се провеждат от 24 
до 27 септември в гр. Милано. Участват 1200 представите-
ли от 18 държави, сред които: Италия, Англия, Франция, 
Белгия, България, Холандия, Швеция, Швейцария, Австро-

                                                  
654 Пак там, л.102-103. 
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Унгария, САЩ, Аржентина, Китай и др.655 Българските деле-
гати са Ив.Златаров, Ив.Маналов, П.Бъклов /съответно от 
Софийската, Пловдивската и Русенската камари/, а Минис-
терският съвет е представляван от М. Гинев.656 

Още в подготвителния период за форума нашата 
Пловдивска камара е поканена да направи едно изложение 
за организацията и функциите на българските камари. Цел-
та е то да се помести в един общ сборник за режима на те-
зи стопански институции във всички страни. Това изложе-
ние действително е поместено във въпросния сборник, из-
даден на френски и немски език.657  

На конгреса в Милано продължава обсъждането на 
общозначими въпроси. Те засягат характера и перспекти-
вите на международната търговия. Препоръчва се на деле-
гатите да настояват пред своите правителства за съдейст-
вие при въвеждането на международна пощенска такса. 
Това трябва да стане при съответно намален размер на 
вътрешната такса за страните, които влизат в Междуна-
родния пощенски съюз. За разширяване на комуникациите 
и в интерес на прогреса е изказано пожелание за създава-
нето и на Международен телефонен съюз. 

Особен интерес предизвиква въпроса за уеднаквява-
не на условията при търговските чекове и полици. Конгре-
сът формулира решение за свикването на международна 
конференция, на която да се обсъдят всички важни аспекти. 
Това ще бъде стъпка, предхождаща постигането на една 
бъдеща цел - приемането на общ юридически договор от 
различни държави, в който да са регламентирани правила-
та за правоспособността при подписване на документите, 
датата на падежа, правната защита, процедурата по про-
теста им и пр. 

В хода на Миланския форум е засегната също темата 
                                                  
655СГОДА, ф.29к,оп.1,а.е.29, л.167. 
656 Пак там, а.е.27, л.59. 
657 Кратък отчет за дейността на бюрото на Пловдивската търговско-
индустриална камара за периода 1.ХІІ.1905-1.ХІ.1906, с.34. 
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за бъдещото установяване на международен търговски ар-
битраж. Преценени са обаче съществуващите реалности и 
практиката на правителствата да не допускат в територията 
на своята страна изпълнение на съдебни и арбитражни ре-
шения, взети в други държави. Затова е направена само 
констатацията, че в тази област не може да се очаква скоро 
реформиране и промяна, а липсата на такъв общ арбитраж 
остава сериозно препятствие в свободното развитие на 
международната търговия.  

Конгресът формулира и две искания в областта на 
морските търговски пътища. Първото се отнася до осигуря-
ването на неутрални морски трафици, които да гарантират 
свободната търговия в екстремни ситуации, във време на 
война. Второто искане касае създаването на международен 
морски съюз. Първоначална инициатива като морска стра-
на поема Италия. Тя поддържа контакти с Постоянния ко-
митет на търговско-индустриалните камари, със седалище 
в Брюксел, който разработва проектопрограмата на един 
бъдещ международен морски съюз. В нея са включени 
следните пунктове: за корабите; за офицерите и моряците; 
хидрография, океанография и метереология; правила за 
морски път; морско риболовство; санитарна служба; фис-
кални и икономически въпроси; морско законодателство и 
пр.658  

На Миланския форум е разгледан обстойно пробле-
мът за митническата статистика. Желанието на активно 
търгуващите страни, изказано от присъстващите делегати, 
е да се въведе еднообразие в класификацията на подле-
жащите за обмитяване стоки и да бъдат установени единни 
международни статистически методи. Като първа крачка 
към постигане на по-далечната цел за реформиране в тази 
област, на делегатите се възлага задачата да уведомят 
своите правителства за проведените дискусии и да изискат 
от тях официални митнически сведения. 

                                                  
658 Пак там, с.169-170. 
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 С обсъжданията и с взетите решения от Втория меж-
дународен конгрес на търговските камари и търговски асо-
циации, проведен в Милано, нашите делегирани предста-
вители впоследствие обстойно запознават всички членове 
на българските ТИК и предприемат адекватни инициативи.  

През 1908г. в гр.Прага се провежда Третият междуна-
роден конгрес на търговско-индустриалните камари под 
покровителството на император Франц Йосиф. Изпълни-
телният комитет е начело с граф Хенри Мартинг, а сред 
официалните лица при откриването са министъра на търго-
вията, кметът на града и председателят на Пражката кама-
ра. Сред многобройните участници от 17 държави България 
е представена от Ив. Грозев, Х. Карастоянов, Д. Ганчев, Б. 
Ванов, Л. Тулешков, В. Шопов, Ив. Маналов, Ж. Димов и др. 
След поздравленията към присъстващите е направена 
кратка ретроспекция на предишния конгрес в Милано, на 
взетите от него решения и тяхното изпълнение.659  

В Прага са продължени разискванията по въпроса за 
разменните търговски книжа и средствата за обезпечаване 
на тяхната циркулация. Общо е становището, че в тази ма-
терия цари хаос, породен от многобройните правни разли-
чия за всяка отделна страна. Затова интересът към този 
предмет на обсъжданията е твърде голям. Предварително 
подготвени реферати изнасят Валер Мабил и д-р Феликс 
Махер и представителят на Брюкселската камара. 

В направеното изложение В.Мабил засяга фискална-
та страна на въпроса. Той изтъква нуждата от премахване 
на поразително големите разлики в размера на обгербва-
нето на търговските книжа. Това може да се постигне чрез 
установяване на пропорционална процентова база и въ-
веждане на еднакъв гербов размер при сключването на 
частични търговски договори между съседните страни.660  

                                                  
659 СГОДА, ф.29 к., оп.1, а.е.29, л.164-165; Третият международен 
конгрес в Прага, Народно стопанство, бр.18.15.ХІ.1908. 

660 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.29, л.173. 
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Д-р Майер в своя реферат се спира на правната 
страна на обсъждания въпрос. След като прави обстоен ис-
торически анализ той резюмира своите оценки. В тях ак-
цент е поставен върху необходимостта да се избегне и 
предотврати безсмисленото натрупване на някои същест-
вуващи клаузи, които са в ущърб на заинтересованите ли-
ца. Това на практика означава елиминиране на прекалена-
та строгост по отношение на отличителните знаци, изпуска-
не датата на издаване или времето и мястото за плащане, 
което не би трябвало да е основание за обявяване нева-
лидността на менителниците; да се коригират условията за 
лихвата с допускане изплащането й на части; да се уреди 
по нов начин формата на протестиране и обезщетения по 
търговските книжа, като се излезе от ограничителните рам-
ки на националните законодателства и се предостави по-
голяма свобода чрез въвеждане на частни декларации за 
търговците; при изработването на един общ законов проект 
трябва да се засегнат основни въпроси от съществуващото 
частно международно право, за да се засегнат преди всич-
ко главните правила, които трябва да служат при разреша-
ването на законни конфликти и пр.661  

Подкрепа на изказаните мнения, а също конкретни 
предложения дава и Брюкселската камара: да се видоиз-
менят съществуващите сега законоположения в един един-
ствен тип, приет от всички държави; намаляване до мини-
мум недействителността, произтичаща от формата на ме-
нителницата като не се допуска анулирането й поради 
проблеми с облепваните марки; законово определяне на 
сроковете за протестирането, а тези срокове да се проме-
нят постепенно и последователно с прогреса на науката, 
намаляващ времето за преодоляване на разстоянията и 
пр.662 

В отговор на високия интерес към проблемите, свър-

                                                  
661 Пак там, л.174-175. 
662 Пак там, л.172-173. 
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зани с постигане на унификация в търговското право, хо-
ландският делегат Eверин лансира идеята за свикване на 
международна конференция в Хага. По този повод конгре-
сът приема единодушно резолюция. В нея е отбелязано, че 
се поканват членовете на конгреса “да настоят пред рес-
пективните си правителства, щото те да одобрят и да при-
емат поканата на Холандското правителство с цел да се 
събере една международна конференция”, която да подгот-
ви едно “общо и еднообразно законодателство” по търговс-
ките въпроси.663 Конгресът в Прага изразява също и жела-
нието на тази предстояща международна среща да присъс-
тват търговци и юристи, а за неговата предстояща работа 
подготовката да се извърши във всяка държава от специ-
ални комисии, съставена от представители на търговията, 
индустрията и банките. Благодарение на сериозното и от-
говорно отношение на камарите, 31 правителства заявяват 
участие за конгреса в Хага. 

В Прага, друг важен въпрос подложен на обсъждане, 
е този за митническите формалности и средствата за тях-
ното опростяване. Голяма част от съществуващите правила 
създават цяла серия от практически трудности, пред които 
се изправя търговския свят – преминаване през бюрокра-
тичните процедури на митническите и пощенски бюра, 
изискващи двойно деклариране, произволи при оценки и 
експертизи, бавност на операциите, неоправдано големите 
глоби и наказания и пр. След направените дебати конгре-
сът приема резолюция, предложена от Льогранд и Шаспал. 
В нея се изказва желанието да се намалят митническите 
формалности и по възможност “те да станат еднообразни 
във всички държави”. За целта постоянното Бюро трябва да 
направи постъпки пред търговските камари и сдружения да 
направят анкета и така да се намерят средствата за реали-
зиране на тази задача.664 

                                                  
663 Пак там, л.176. 
664 Пак там, л.177-178. 
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Особено внимание се отделя на митническата статис-
тика и международните наредби за нейното групиране и 
терминология. Впечатляващи изложения пред конгресисти-
те правят проф.Рудолф Кобач от консулската академия във 
Виена и Л. Льогранд от Парижката търговска камара. Те 
подлагат на обстоен анализ различни аспекти на този акту-
ален проблем: националните различия в методите при кла-
сификация и съставяне на статистиките по направление на 
стоките – внос, износ, транзит; регистрираните постоянно 
различия в митническите данни, за което като основна при-
чина се посочват допусканите фалшификации, некомпетен-
тността на служителите, липсата на координираност и об-
мяна на информация между статистиците и пр.665  

Направени са съответно и предложения за подобря-
ване на условията в тази област. Еужени Алард, председа-
тел на Белгийската камара в Париж, лансира проект за кла-
сифициране на стоките, който се базира на действащите 
митнически тарифи във Франция, Германия, Швейцария, 
Австрия и Италия. Рефериралият Р.Кобач също формулира 
препоръките си: въвеждане на по-опростено счетоводство 
за статистиката в отделните държави, осъществяване на 
периодически срещи между търговските служители за изг-
лаждане на статистическите различия, свикване на между-
народна конференция и пр666.  

За гостите на форума е организирано посещение на 
забележителностите в Прага и запознаване с по-големите 
предприятия и фирми в града.Конгресът е закрит с прием в 
“Chateau Royale”, даден от Франц Йосиф, на когото имат 
честта лично да се представят българските делегати Иван 
Грозев и Вълко Шопов.667  

С последователен интерес към общоевропейските 
изяви, нашите камари взимат участие и в следващия меж-

                                                  
665 Пак там,л.178. 
666 Пак там. 
667 Пак там, л.181. 
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дународен конгрес. Той се провежда в Лондон от 21 до 23 
юни 1910г. 

По-важни решения са взети по няколко въпроса, пос-
тавени в дневния ред. Единият от тях се отнася до намаля-
ване продължителността на Великденските празници, с цел 
уеднаквяване на протичането им в различните страни. Във 
формулировките се отбелязва: “желателно е приемане на 
неизменна дата във всемирния календар и чрез постигане 
на международно съгласие на една дипломатическа кон-
ференция да бъде определенна неизменяемостта на Ве-
ликден”.668 

Направени са препоръки за: пряко представителство 
на търговията и индустрията в официалните конференции и 
международните конгреси; разширяване на пощенските 
съюзи и Европейският пощенски съюз; постигане на единс-
тво в законодателствата на различните страни върху чека, 
като междувременно върху основата на представените ве-
че доклади в тази област конгресът декларира, че ще про-
дължи допълнително проучването на този важен въпрос.669 

 За подобряване на условията и значителното улес-
няване на международния стокообмен, представителите в 
Лондонския конгрес единодушно подчертават желанието да 
се изпълняват всички арбитражни постановления и реше-
ния. Те са следните: І. Съдебните решения в чуждите стра-
ни да се изпълняват без ревизиране по същество, а тази 
практика да се улеснява чрез договорите, сключени между 
отделните страни, когато има взаимна договореност по от-
ношение свободата на институциите и законодателствата в 
тях почиват на аналогична основа; ІІ.За арбитражните при-
съди конгресът настоява Постоянният комитет да предиз-
вика една анкета върху условията, при които са издадени 
присъдите в различните държави, а за изпълнението на та-
                                                  
668Решения на международния конгрес на търговско-индустриалните 
камари в Лондон, Народно стопанство, бр.13, 1.ІХ.1910. 

669 ДА-Варна, ф.63к, оп.3, а.е.8, л.88-93. Доклад за ІV международен 
конгрес на търговско-индустриалните камари и асоциации в Лондон. 
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зи задача учтиво е поканена Англия да осъществи инициа-
тивата.670  

Винаги актуален, въпросът за произхода и качеството 
на стоките, е поставен на обстойно обсъждане. Подкрепен 
е отново Мадридският договор, който налага ограничения 
на неверните указания за произхода на стоките. Нещо по-
вече, изтъкната е ползата от присъединяването на всички 
държави към този международен акт. Застъпено е мнение-
то, че още тук може да се постави начало за провеждането 
на анкета в различните страни. Един от нейните примерни 
въпроси е: “Кои са във Вашето отечество съестните про-
дукти или други естествени или фабрикувани, които дължат 
своите характерни свойства на почвата или климата, или на 
особени фабрични начини, които продукти трябва да се 
протежират международно?”671  

Както на предишните конгреси, сега отново продъл-
жава да стои в дневния ред проблемът с митническата ста-
тистика. Той е оценен с най-голяма икономическа важност, 
пряко засягайки необходимостта от уеднаквяване на мето-
дите при изчисленията за внос-износа. Затова конгресът 
отново апелира към правителствата на различните държа-
ви и към Международния статистически институт да предп-
риемат активни действия в желаната насока.672 

Възприетата практика на международните конгреси 
на търговските камари е значимо събитие, което се вписва 
в мащабната, динамична и многолика панорама на светов-
ното стопанство в началото на ХХ в. Проведените форуми 
представляват своеобразно огледало на състоянието, ха-
рактера и тенденциите в международната търговия през 
разглеждания период. Сред многобройните делегати от 
различни континенти и националности своето място заемат 
и представителите на нашите търговско-индустриални ка-
                                                  
670Решения на международния конгрес...,Народно стопанство, бр.13, 

1.ІХ.1910. 
671 Пак там. 
672 Пак там. 
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мари. Разбира се на форумите те не са централни фигури, 
каквито са западните високо компетентни професионалис-
ти, а според собствената самооценка “заемат по-скоро мяс-
тото на учащи се”. Но независимо от заеманата второсте-
пенна позиция, в тези конгреси е демонстрирано “почтител-
но отнасяне към исканията и интересите на дребните дър-
жави”.673 Именно от такава гледна точка по-нататъшното си 
участие камарите оценяват за необходимо и дори задължи-
телно, като поредното доказателство за прогресивното кул-
турно развитие на България.  

                                                  
673 ХІХ р.с. на Варненската търговско-индустриална камара 25.ХІ – 

4.ХІІ.1910, Вн.,1911, с.94. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
ДЕЙНОСТТА НА КАМАРИТЕ В ПЕРИОДА НА 

ВОЙНИТЕ И ПРИ РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 
СЛЕДВОЕННОТО СТОПАНСТВО 

(1912-1919 г.) 

1. КАМАРИТЕ ПРЕЗ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ И СЛЕД ТЯХ  

На 5 октомври 1912 г. избухва Балканска война и нор-
малния ритъм на живота в България е нарушен. Редица 
обществени учреждения и организации частично или на-
пълно прекратяват дейността си поради мобилизацията на 
техните членове. Настъпилите извънредни обстоятелства 
се отразяват и върху търговско-индустриалните камари. Те 
също изпращат значителен контингент от своите членове 
да участват “в епичната война, която българския народ во-
ди срещу Турция за освобождаване на своите братя и обе-
динението на целия български народ”.674 Така и камарите 
стават подвластни на националните стремежи като се оказ-
ват на гребена на мощната патриотична вълна, която обх-
ваща всички обществени среди в страната.675 

Вниманието и усилията на ТИК сега са насочени изк-

                                                  
674 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара от ХХІІ р.с., 1913г., С.,1914, с.14. 

675 По подробно виж: Марков,Г. Върховете привличат мъл-
нии.Покушения и политика на България 1878 -1919г., С., 
1989.същият, Германия и участието на България в Балканските 
войни /1912-1913г./,В: Българо-германски отношения, т.4, С.,1989; 
Лалков,М. Войни за национално обединение, В: Проблеми и съби-
тия, С.,1993; Бобчев,С. Български поглед върху балканските съби-
тия до и след 16.VІ.1913 г., С., 1935; Иванов,Н., Балканската война 
1912-1913, ч.І-ІІ, С., 1924/1925. 
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лючително към задачите, произтичащи от развоя на воен-
ните действия. Затова в значителна степен мирновремен-
ната работа е ограничена и трансформирана като акцент е 
поставен върху необходимостта от бързо адаптиране към 
новите условия. В това отношение камарите, макар в опре-
делени моменти да проявяват колебания или непоследова-
телност в позициите си, все пак успяват да останат в дина-
миката на най-важните вътрешно и външнополитически съ-
бития. 

Първоначалните бързи и големи успехи на българс-
ката армия предизвикват адмирациите сред обществено-
политическите среди. Много скоро обаче проличават извес-
тни организационни слабости, свързани главно с облеклото 
и въоръжението на войската, с неуредици в работата на 
Червения кръст и санитарната помощ и пр. 

Затрудненията в осигуряване на продоволствието и 
оборудването на фронта се проявяват още през първите 
месеци от развоя на военните действия. Затова интендант-
ствата се обръщат към стопанските организации в страна-
та, за да им бъде оказано съдействие за разрешаване на 
възникналите проблеми. Така например, от Бургаската ка-
мара за периода октомври-декември 1912г. е поискано пос-
редничество за осигуряване на доставка от: “300 000 чифта 
цървули, 200 000 кожени антерии, 100 000 фанели, 50 000 
войнишки завивки, 10 000 кг.чай, 100 000 кг. солена слани-
на, 500 000 кг. ориз, 1млн. кг. местни консерви, а също и го-
лямо количество от сапун, подковно желязо, тел, презра-
менни патрондаши, сухар” и др.676 Чрез неколцината си ос-
танали членове от ръководството камарата прави усилия, 
за да даде исканата информация и осъществи необходима-
та посредническа дейност.  

След обявяване на мобилизацията, в хода на започ-
налите военни действия и другите камари според възмож-

                                                  
676 Известия на Бургаската търговско-индустриална камара, бр.10, 

10.Х.1912. 
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ностите си оказват сътрудничество на Военното министерс-
тво по негово искане. Пловдивската камара се включва при 
разгласяването на търгове за набавяне на нужните достав-
ки за войската, посочва също търговците, които могат да 
участват за осигуряването на исканите стоки, дава мнение 
за спиране износа на някои зърнени храни, фураж и пр.677  

Камарите не остават безразлични към съдбата на 
българските войници, сражаващи се самоотвержено по 
бойните полета. По предложение на председателя на Со-
фийската камара Ив.Грозев се инициира акция за събиране 
на парични помощи за пострадалите от Първа софийска 
дивизия и за семействата на убитите.678 Предвижда се под-
робностите да се уточнят на едно общо събрание, на което 
да присъстват търговци, индустриалци и занаятчии от ра-
йона на ТИК. 

Към началото на 1913г. в резултат на успешните во-
енни действия балканските съюзници вече са нанесли теж-
ки поражения на Турция. Събитията от този период оказват 
силно отражение и продължават да вълнуват членовете на 
нашите камари. Секретарят на столичната ТИК Иван Зла-
таров, в своя статия на страниците на сп.”Народно стопанс-
тво”, пише емоционално и все още с искрен оптимизъм, че 
съюзените братски народи “поведоха и водят с лъвска 
енергия борба за освобождението на християните. Съюзът 
на балканските държави е едно велико и светло дело в ис-
торията на балканските народи” с него за тях се открива 
“нов живот”, “нова ера”.679  

Златаров се оказва прав, че със своя победоносен 
поход съюзническите армии показват на Европа каква сила 
може да представлява балканското единство в действие. 
Но очакванията и надеждите за началото на “нов живот” в 

                                                  
677 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.545. 
678 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.5, л.10.Протокол № 8/19.ІІІ.1913г. от засе-
дание на бюрото на Софийската камара. 

679Ив. Златаров, Освободителната война на съюза на балканските 
държави. Народно стопанство, бр.15-17, 1.ІІ.1913. 
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нашия невралгичен район са обречени скоро да рухнат. На 
тяхно място ще остане единствено суровата историческата 
реалност, че съюзът на балканските държави се оказва са-
мо средство за ликвидиране на османското наследство в 
Европа, но не и средство за решаването на българския на-
ционален проблем.  

Така или иначе, само за няколко месеца след начало-
то на военните действия Балканите стават неузнаваеми. С 
териториалното си разширение съюзените държави изтлас-
кват Турция от нейните европейски територии. 

В новоосвободените земи е установено българско 
присъствие. С мероприятия за въвеждане на законен ред 
се ангажират Народното събрание и изпълнителната власт. 
Създадени са две военни губернаторства, които следвайки 
официалните инструкции за зачитане правата и достойнст-
вото на различните народности, започват дейността си по 
стопанското, културно и административно уреждане на но-
вите територии.680 За тях народните представители обсъж-
дат бюджета, там се изпращат полицейски служители, ле-
кари, фелдшери, аптекари, полагат се грижи за училищата 
и пр. 

Определен интерес представлява стопанското проуч-
ване на новите земи. Картина за икономическото състояние 
на Тетовски, Охридски, Битолски и Кавадарски окръзи пра-
ви Д.Мишайков. Той посочва въз основа на събраната ин-
формация за съществуването тук на редица проблеми, 
свързани главно с бита и поминъка на различните на-
родности. Наред с това Мишайков подчертава факта, че 
българите в Македония се проявяват като добри земедел-
ци, скотовъдци, занаятчии и търговци, като “най-жилав, 
предприемчив и възприемчив стопански фактор”, чиято ръ-

                                                  
680 Г.Генов, Българското военно губернаторство в Македония 

/ноември 1912-юни 1913г./, ИП, кн.7, 1985; Виж: Ст. Трифонов, Тра-
кия. Административна уредба, политически и стопански живот 1912-
1915г., С.,1992; Д.Саздов, Р.Попов и др. История на България /681-
1960г./, т.ІІ, С.,1995, с.296-297. 
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ководна роля в Македония ще им принадлежи в бъдеще.681  
Група народни представители са изпратени в новите 

територии. Тяхната задача е да направят подробно анкетно 
изучаване за действителното състояние и нуждите на мес-
тното население. Събираните данни, третиращи важни 
въпроси като политическата, социалната и административ-
но – стопанската организация в Македония и Одринска Тра-
кия представляват особен обществен интерес.  

Още по-подчертан е този интерес от страна на тър-
говските камари, поради естеството на тяхната дейност. 
Затова те изказват чрез пресата желание окончателния 
доклад на нашите парламентаристи да бъде публикуван в 
Държавен вестник. Преценено е, че така ще се осигури ши-
рок достъп до информацията. Но за своето искане камари-
те изтъкват и друго съображение - че би било “грехота та-
кива важни официални документи да се търкалят из архи-
вите на разните министерства, когато добре разбраните 
отечествени интереси налагат да им се дава широка пуб-
лична гласност.”682 

Междувременно Министерството на търговията, про-
мишлеността и труда отправя искане до камарите те да се 
запознаят със състоянието на занаятите в новите земи 
преди да започне прилагането на закона за тяхната органи-
зация и подпомагане, както е в пределите на стара Бълга-
рия. Във връзка с това столичната камара взима решение 
да командирова Ст.Караджов и Ив.Златаров, които да про-
учат условията, в които се развиват занаятите и индустрия-
та в Горна Джумая, Мелник, Петрич, Струмица, Неврокоп и 
Мехомийска околия.683 

Резултатите от направената обиколка са обобщени в 

                                                  
681 ДА-София, ф.151, оп.1, а.е.30, л.4-10, 26. Доклад на Д.Мишайков 
до началник щаба относно стопанското положение в Македония.  

682 Депутатски доклад за анкетирането на новоосвободените земи. 
Народно стопанство бр.8-9 от 1 юни 1913. 

683 Протоколна книга на Софийската търговска камара за 1914-1916г., 
т.VІ, С.,1916, с.47, /писмо № 4356 на МТПТ/ 
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обстоен доклад подготвен от Караджов и Златаров и предс-
тавен в Софийската камара. В него се отбелязват конкрет-
ни данни за територията и населението на горните селища, 
прави се преглед на състоянието в тях на земеделието, за-
наятите, промишлеността и търговията. Най-характерно за 
констатациите е регистрираното ниско икономическо рав-
нище на проучените райони, в които се развива преди всич-
ко земеделието и занаятчийството, а промишлено произ-
водство в истинския смисъл на думата не съществува или е 
само в процес на “наченки”, ако се имат предвид отделни 
предприятия, като сапунената фабрика в Неврокоп и мо-
дерната мелница в Банско.684  

В доклада се посочва, че населението в изследваните 
територии се занимава със земеделска работа, която е до-
пълвана със занаятчийско производство – тенекеджийство, 
дюлгерство, ковачество, медникарство, кацарство и др.685 
Във връзка с подпомагане на занаятчиите и с цел те да мо-
дернизират своята дейност, Софийската камара организира 
своевременно 4 временни професионални курса по модер-
но обущарство, кроячество и шивачество.686  

В общия преглед на икономическото състояние се от-
чита, че с изключение на Мехомийска околия, оградена от 
планинските масиви на Рила, Родопите и Пирин, то в Нев-
рокоп, Петрич, Струмица и Мелник се развива успешно 
местната търговия. Подчертават се моралните качества на 
търговците, отличаващи се със своята честност, но заедно 
с това са регистрирани известни затруднения, които според 
Златаров и Караджов произтичат главно от липсата на кре-

                                                  
684 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара ХХІV и ХХV 
р.с. Отчети за дейността на Бюрото през 1915, 1916, 1918 и 
1919г.,С.,1921,с.32-45. /Докладът на Златаров и Караджов е в обем 
от 52 стр./ 

685 Пак там. /По данни от доклада в Неврокоп има 122 занаятчии, в 
Петрич техния брой е 117 души, в Струмица 106-ма упражняват ня-
какъв занаят, в Мелник има 102 самостоятелни дребни производи-
тели/.  

686 Пак там, с.64 и сл. 
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дит, затова столичната камара препоръчва за решаването 
на проблема да се създадат популярни банки.687  

Предприетите по-горе действия за проучване на но-
вите земи се явяват своевременен отговор и на молбата на 
струмишкия окръжен управител, отправена до Софийската 
камара да съдейства за подобряване на съобщителните 
връзки между Струмица и Царството.688 За целта, както е 
предвидено там, се изпраща отново Ив. Златаров, придру-
жаван от инженер, определен да представлява правителст-
вото. Столичната камара отправя и ходатайство до Главна-
та дирекция на пощите и телеграфите за създаването на 
градски телефонни мрежи в Ксанти, Гюмюрджина и Деде-
Агач, с настояване да се осигурят и съобщителните връзки 
между същите селища.689  

Със задачата за още едно сондажно проучване, сек-
ретаря на Софийската камара е изпратен да посети също 
Босна и Херцеговина, които през последните десетилетия 
бележат възходящо икономическо развитие. Събраната 
информация по мнение на Бюрото ще послужи за “упътване 
на нашите търговски камари при предстоящата им дейност 
в новоосвободените земи”.690 

Като се дистанцират от политическите аспекти, инте-
ресът на ТИК по повод на новите земи се отнася главно до 
евентуалната възможност в тях да се обособят и открият 
търговско-индустриални камари. Подобни намерения Ми-
нистерството на търговията промишлеността и труда има 
за Гюмюрджина и Деде-Агач /дн.Александруполис/. Пози-
цията на действащите ТИК в страната е решително отрица-
телна. Въпросът е коментиран и е изказано становище, че 
“откриването на търговска камара в нова България е преж-

                                                  
687 Пак там. 
688 СГОДА,ф.29к.,оп.1,а.е.5,л.69. /Писмо № 997/22.ІІ.1914 на струмиш-
кия окръжен управител до Софийската търговска камара/. 

689 Протоколи на Софийската търговска камара на ХХІІ р.с., с.251. 
690 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.5, л.8-9. Протокол №8 от заседанието на 
Бюрото от 19.ІІІ.1913г. 
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девременно, неуместно, безполезно, даже и вредно”.691 Ос-
новните аргументи, които се изтъкват, са свързани със 
сравнително малките мащаби на новоприсъединените око-
лии, ограничеността на активното население /по наличните 
статистически данни мъжете са 278 750 души – земеделци, 
търговци и занаятчии/, липсата на “деятелен и опитен пер-
сонал”, интелигентен, подготвен със знания и опит.692 Всич-
ко това, според представителите на Софийската и другите 
камари, предопределя условия за една анемична и нежиз-
неспособна стопанска институция, ако се пристъпи към 
нейното създаване. Именно затова инициативата от страна 
на МТПТ е оценена за ненавременна и нецелесъобразна, а 
като приемливо решение се сочи едно преразпределение и 
присъединяване на новите райони към сегашните кама-
ри.693 

В действителност през март 1914г. се пристъпва към 
ново териториално определяне на районите на 5-те търгов-
ско-индустриални камари. То е извършено от МТПТ, регла-
ментирано с указ №6 на цар Фердинанд, постановяващ 
точно какви околии се отнемат или присъединяват към вся-
ка една от ТИК. В резултат: Софийската камара включва 
общо 16 околии /прибавени са 6 околии, съставляващи це-
лия Струмишки окръг/ с население от 1 154 908 души; 
Пловдивската камара сега придобива 21 околии /ново 
включените са 11 околии, всичките от Гюмюрджински окръг/ 
с 1 230 071 жители; Варненската камара остава с 14 околии 
/тук отпадат Добричка и Балчишка околии поради предава-
нето на територии от тях на Румъния/, населението на кои-
то възлиза на 900 035 души; Русенската камара след при-
съединяването на 5 околии, отстъпени от Софийската и 
Пловдивската ТИК /Троянска, Севлиевска, Белослатинска, 
Луковитска и Фердинандска/ обхваща всичко 17 околии с 

                                                  
691 Пак там, ф.29к, оп.1, а.е.34, л.148-149. 
692 Пак там. 
693 Народно стопанство, бр.18, 13.ІІ.1913. 
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население от 1 096 183 жители и Бургаската камара остава 
с 14 околии /към района й са преразпределени Харман-
лийска, Старозагорска, Василиковска /дн.Царевско/, Малко-
търновска и Свиленградска околии/ с общо 589 185 жите-
ли.694  

Извършената промяна не е приета еднозначно. Бур-
гаската камара изразява своето неудовлетворение от из-
вършеното преразпределение, като изтъква, че е ощетена 
и “не се е държало никак сметка за нейните интереси”, за-
това настоява към района й да се присъединят най-малко 
още 3 околии – Чирпанска, Казанлъшка и Габровска.695 Бур-
гас не получава подкрепа от другите камари. Така протест-
ното искане е оставено от официалната власт без последс-
твия.  

След извършване на новото райониране под патро-
нажа на МТПТ е изказано убеждението, че трябва да се 
направи една обща анкета, за да се изучат в “икономичес-
ко, търговско и народостопанско отношение новите земи”, 
като към тях се определи ясно и точно предстоящата 
дейност и задачи на камарите въз основа на добитата ин-
формация.696 

В изпълнение на препоръките на МТПТ Пловдивската 
камара се заема със задачата да се запознае със състоя-
нието и икономическите условия в присъединените към 
нейния район селища от Гюмюрджински окръг, Дьовленска 
и Кърджалийска околоии, Председателят Ив.Шопов и подп-
редседателят Д.Барзов са командировани да посетят гра-
довете – Гюмюрджина, Ксанти, Деде-Агач, Софлу и Порто-

                                                  
694 Новото разпределение на районите на камарите, Известия на Бур-
гаската търговска камара, бр.4 от апр.1914. /Разпределението влиза 
в сила с Указ № 6/25.ІІІ.1914г. на цар Фердинанд/. 

695 Пак там. 
696Златаров,Ив., Разпределение районите на търговските камари и 
общото анкетиране от последните на новите земи.Народно стопан-
ство, бр.7, 1.ІV.1914. 
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Лагос.697  
След завръщането си от това посещение Шопов и 

Барзов подготвят доклад, представен в заседание на кама-
рата. В него са отразени събраните данни за големината на 
съответната територия за всяко селище, броя на населени-
ето, включително по народностни групи. Направен е кратък 
преглед на основните стопански дейности – земеделие, за-
наяти, фабрично производство, търговия, финанси и кре-
дит. За съставяне на по-изчерпателна картина е използва-
на информация, предоставена от Земеделска банка и уп-
равлението на Dette Publique.  

Така става ясно например, че в Гюмюрджинско главно 
занятие на населението е земеделието, което отглежда 
най-вече пшеница, ечемик, царевица и в по-малки количес-
тва ръж, фий, фасул, сусам, памук и пр.698 В предпланинс-
ките райони на Южните Родопи се отглеждат висококачест-
вени тютюни, които са важно експортно перо. Пловдивска-
та, както и останалите камари настояват за тези земи да се 
запази бандеролния режим за тютюна, отхвърляйки наме-
рението на изпълнителната власт да пристъпи към монопо-
лизиране на този важен сектор, с който са ангажирани мно-
гобройни земеделски производители и търговци. 

След преразпределението на районите и Бургаската 
камара също се ориентира към провеждането на анкетни 
проучвания. Сега към нея са присъединени селища от Тър-
новско и затова там е командирован секретаря А.Стоянов. 
По специално в обиколката е обърнато внимание на състо-
янието на дребните производители от Сливен и Котел във 
връзка с приложението на Закона за организиране и под-

                                                  
697 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІ-
ХХІІІ р.с., с.266. 

698 Пак там. В доклада се посочва, че Гюмюрджинско обхваща 370 
села с население около 7 600 души; годишното производство на 
пшеница е 5 500 000 кг., на ечемик 6 000 000кг., царевица 7 500 
000кг. и пр.; от износните продукти най-много се отглеждат – тютюн, 
орехи, бадеми и пашкули.  
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помагане на занаятите.699  
През разглеждания военновременен период, преце-

нявайки необходимостта да се състави точна картина за 
икономическото положение на района Бургаската камара 
изпраща свои представители в някои места. Боню Тишков 
отива в гр.Карнобат със задача да направи анкета на зана-
ятчийството в града, а секретаря Ж.Борилков е командиро-
ван в Анхиало /дн.Поморие/, за да събере необходимите 
данни за солопроизводството като съответно трябва да се 
набележат мерки за подобряване на икономическото със-
тояние там.700  

През разглеждания период черноморската камара не 
прекъсва да черпи информация от чужбина. С такава цел 
по-късно тя изпраща секретаря си Ан.Стоянов да посети 
Будапеща, Бреслау и Лайпциг, а във връзка с подготвяния 
законопроект за рибарството той разширява обиколката ка-
то посещава още Хамбург, Бремен, Кил и други градове по 
Балтийско море. На място Стоянов се запознава с пазарна-
та конюнктура, с практическата дейност на “Германско дру-
жество за морско риболовство” начините, които то използва 
за поощряване на немското риболова и свързаното с него 
фабрикуване на консерви, рибно брашно, рибен тор, мрежи 
и пр.701 

Проблемът с подялбата на придобитите земи и най-
вече на Македония довежда до изостряне на противоречи-
ята между съюзниците, които набират скорост и се задъл-
бочават с особена бързина. Усложняването на обстановка-
та допълнително е провокирано от твърдите асимилаторски 
действия на сръбските и гръцките окупационни власти към 
българското население в Македония. Това дестабилизира 
отношенията между балканските държави съпроводено с 
непрекъсната ескалация на напрежението. На 16 юни 1913 

                                                  
699 ДА-Бургас, ф.5к., оп.2, а.е.32. Заповед № 37/17.Х.1914. 
700 Пак там, Заповед № 16 /21.Х.1918; Заповед № 47/20.ХІІ.1919. 
701 ДА – Бургас, ф.5, оп.2, а.е.32.Заповед № 7/9.VІІІ.1918. 
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г. България започва Междусъюзническата война. Тя за-
вършва с национална катастрофа. 

Нашата страна, която има най-големи заслуги за раз-
громяването на Османската империя е ограбена. В общата 
покруса от неизпълнените очаквания потъва и доскорошна-
та увереност изказана от средите на столичната камара, че 
“жертвите, които България даде за освободителното дело 
не могат да не получат своята легитимна компенсация, как-
вато културна Европа дължи да й даде” - това остава само 
поредната илюзия.702  

На Румъния е предадена Южна Добруджа, Сърбия и 
Гърция си поделят почти цяла Македония, а на нас са от-
редени територии от Родопите, Пиринския край и част от 
Западна Тракия между р.Марица и Места. Вторият удар е 
понесен през септември с.г., когато според Цариградския 
договор Турция си връща Източна Тракия без Малкотър-
новско, Свиленградско и Царевско. Така, подготвяното ня-
колко десетилетия обединение на българския народ остава 
неосъществено. Твърде скоро след общата еуфория от 
блестящите победи на българските войски, националния 
идеал е сринат. Фаталният обрат на събитията нанася 
дълбоки и тежки рани за всички в отечеството, независимо 
от социалната, политическа или обществена принадлеж-
ност. 

Но последиците от драматичните събития на 
Балканите след края на военните действия продъл-
жават да привличат вниманието на обществено- по-
литическите среди в чужбина. Това обстоятелство 
дава пряко отражение върху дейността на кореспон-
дентския екип на нашите камари, намиращ се в раз-
лични страни на Европа. Обичайните стопанско-
информационни задачи сега се съчетават с отстоя-
ването на ангажирана публична позиция в полза на 

                                                  
702 Златаров,Ив., Балканският съюз и икономическата политика на 
Европа, Народно стопанство, бр.1-2, 20.ІІІ. 1913. 
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България. 
Известно е, че се разпространява под различна фор-

ма съмнителна информация за жестокости и изстъпления 
на българите по време на развоя на военния конфликт. По-
добна кампания хвърля сянка върху авторитета на нашата 
страна и създава реални условия за нарушаване на нор-
малните й международни връзки. 

Камарите получават многобройни писма от своите 
сътрудници в чужбина. Едно от тях е адресирано до сто-
личната камара от нейния кореспондент от Кьолн. В него 
пише:”Голямата симпатия, която си бе спечелила България 
тук в мир и война, със своите достойни за учудване дела, е 
разбира се, твърде много помрачена от систематически 
продължителни клевети, които вашите неприятели с неос-
порима вещина лансират в тукашната преса”.703 Като изра-
зява дълбоко разочарованието си от този факт и с убеде-
ността, че това са “лъжи и заблуди”, защото немският ко-
респондент познава най-добрите качества на българския 
народ, той изразява надежда да се установи истината чрез 
анкетата поискана от българското правителство.  

Друга серия от писма са изпратени до столичната ка-
мара през август 1913г. Те са от нейните кореспонденти 
във Франкфурт, Лайпциг, Виена, Прага, Кил, Мадрид и др. В 
тях категорично се изразява оценката,че българската кауза 
е справедлива, защото “вашата нация се бореше за свобо-
да и независимост”, затова и краят на войната е неочакван 
- “горчива несправедливост е извършена над България и 
цивилизована Европа е длъжна да изкупи това, което при-
чини...”.704 Кореспондентът от Генуа също поставя акцент 
върху несправедливите решения, които “в скоро време ще 
създадат затруднения за мира”. И добавя, че “България, 
която винаги се е борила за еманципирането на Балканите, 
днес е възнаградена по един съвършено недостоен и неб-

                                                  
703 СГОДА, ф.29, оп.1, а.е.34, л.26. 
704 Пак там, л.27-28. 
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лагодарен начин от онези, които използваха нейните средс-
тва и нейните жертви”.705 

Още на пръв поглед се вижда, че от всеки ред на тези 
емоционални, но и обществено-политически ангажирани 
послания лъха най-искрена симпатия към българския на-
род. На редица места е изразено възхищение от “балканс-
ките синове ...тъй здрави и непоколебими като вашите пла-
нини” проявили истинска чест и достойнство, покрили с не-
залязваща слава знамената на своето отечество.706 

С изказаното съпричастие за неблагоприятния за-
вършек от Балканските войни, чуждестранните кореспон-
денти в една или друга степен принасят реална услуга на 
България. Те публикуват в популярните “Франкфуртер 
Цайтунг”, “Френкишер Куриер”, “Килер Цайтунг”, “Швебише 
Меркур”, “Юнион” и други издания, материали в защита на 
българския народ по повод отправяните срещу него неос-
нователни клевети и обиди. По специалната молба и нас-
тояване на нашите камари е разпространен също изготве-
ния от тях циркуляр, съдържащ факсимиле от писма на 
гръцки войници със самопризнания за извършените от тях 
жестокости над българското население в Македония, както 
и комюникето за стопанското състояние на нашата страна 
след края на военния конфликт.  

Солидарността намира и други практически израже-
ния. Така например, Рудолф Стиасни, който в продължение 
на 14 години сътрудничи като почетен кореспондент на ка-
марите и на Министерството на търговията промишленост-
та и труда, прави лично застъпничество пред австрийското 
правителство. В резултат е издействано за български 
войници заболели по време на войната безплатно или с го-
леми отстъпки лечение в курортите - Баден, Карлсбад, Ма-
риенбад и на други места, а в допълнение е предоставено и 
право те да ползват всички държавни австрийски и южни 

                                                  
705 Пак там, л.29. 
706 Пак там, л.28. 
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железници с 50% намаление.707  
Изразеното съпричастие на чуждестранните корес-

понденти в един критичен момент, който преживява Бълга-
рия с основание ги нарежда сред нейните истински прияте-
ли. С убедителната си и действена позиция, която носи 
елементите на своеобразна равносметка за балканските 
събития, чуждестранните сътрудници на нашите камари 
внасят свой принос в подкрепа на справедливата българска 
кауза. Извършеното от тях е безвъзмездно и по собствена 
воля. Затова ако от дистанцията на времето техните емо-
ционални мотиви избледняват, то неоспоримо силни оста-
ват историческите факти, че в лицето на тази сравнително 
малка общност обвързана професионално с търговските 
камари у нас, България остава в полезрението на остана-
лите европейски народи. 

След извършената през лятото на 1913 г. демобили-
зацията започва нормализирането на живота в страната. 
Той е белязан от силните тежнения сред обществото, които 
са естествена последица от погрома. Политическата актив-
ност нараства, засилват се проявите на опозицията. В цен-
търа на най-обсъжданите въпроси са последиците от изми-
налите Балкански войни, отговорността за претърпените 
загуби, преодоляването на възникналите стопански и соци-
ални затруднения, както и близките перспективи за стаби-
лизиране и развитие на страната. Обществено-
политическите оценки по горните въпроси се движат в 
твърде широк диапазон. Като покриват характеристиките на 
отделните партии и мястото им в произтеклите събития те-
зи оценки преминават от пасивно-успокоителни, през уме-
рено-реалистични, за да стигнат до крайно радикални из-
пълнени с революционна фразеология. 

В тягостната атмосфера витаят навсякъде коментари 
за сполетялата ни тежка участ. Надделяват мненията на 
опозиционните сили, без значение дали са аргументирани 

                                                  
707 Пак там, л.31-32. 
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или провокативни, които се наемат да изразят едно “все-
общо възмущение”, както и да очертаят настъпилата ”про-
мяна в обществената психология”. Засилва се натиска в 
името на искания за “съд на всички виновници и престъп-
ници”, обявени вкупом за “политически мафиоти”, “авантю-
ристи”, “народни разорители” и “царски слуги”, довели до 
нещастието на народа, чието заслужено място е не на вър-
ха на държавното управление, ами в “черната джамия”.708 

Разбира се градацията в този сгъстен и мрачен фон 
характеризира най-вече в периода на предизборната бор-
ба. Тя се води за ХVІ-то ОНС, просъществувало за кратко 
до края на 1913г., а в последствие и за ХVІІ-то ОНС, за кое-
то изборите са проведени през февруари 1914г.  

В такава твърде неспокойна обстановка камарите, 
както и останалите стопански организации бързо се връщат 
към рутинните си функции и активизират своята дейност. 
Стремежът е да участват при преодоляване на възникнали-
те икономически затруднения по време на военните дейст-
вия. 

За да сверят и изяснят позицията си ръководствата 
на камарите провеждат консултации с видни наши иконо-
мисти и финансисти. След това представителите на Со-
фийската, Пловдивската и Варненската ТИК – Ив.Грозев, 
Я.Икономов, д-р Златаров, П.Петрович, Я.Найденов, 
Ж.Димов, Ст.Обрейков и П.Карапетров се събират на общо 
заседание в столицата, проведено от 7-11.ІХ.1913г.709  

На съвместната среща е направено обстойно обсъж-
дане на стопанското и преди всичко на финансовото състо-
яние на България. Изработено е специално комюнике. В 
документа е записано, че в навечерието на войната страна-
та се е намирала в отлично икономическо състояние, в ис-

                                                  
708 ДА-София, ф.366, оп.1, а.е.1595; ф.267,оп.1, а.е.40, л.583; ф.205, 
оп.2,а.е.12,л.2-3;а.е.284,л.1-2;а.е.14, л.1; Народ, бр.181, 21.ІХ.1913; 
Борба, кн.1, 1.Х.1913 и др. 

709 Съкратени протоколи на Софийската камара на ХІІ р.с., с.20-22. 
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тински стопански подем. Веднага обаче е отчетено отрица-
телното въздействие на военния конфликт върху българс-
ката икономика. Но независимо от този факт, камарите кон-
статират, че преобладаващото “земеделско население със 
собствени дребни стопанства, спомогнаха и ще спомогнат 
да се прекара войната без напрежения и да се ликвидират 
нейните последици без стопански сътресения... Чувстви-
телно спиране нямаше и в останалите стопански отрасли. 
Брашняната, текстилната, кожарската, спиртната индустрия 
работеха безспирно и много по-интензивно...”.710 Нещо по-
вече, след демобилизацията въз основа на налични данни, 
представителите на камарите посочват, че в страната има 
1 млн.тона храни от последните две реколти 1912-1913г. 
Тази наличност подлежи също и на износ, а това несъмне-
но би подобрило търговския баланс на страната.  

Същевременно в комюникето коректно е отчетена 
тенденцията на нарастване на камбиалния курс на лева.711 
От 1,5% той се покачва до 7-8% с очакване и за по-високи 
стойности, което е несъмнен белег за настъпило колебание 
и разстройство на паричния пазар. Представителите на ка-
марите, автори на комюникето, изказват твърдото си убеж-
дение, че този факт не трябва да се фетишизира, защото 
нашата държава има жизнеността, потенциала и средства 
да стабилизира за кратко време своите финанси.  

Две са основните цели, които ръководствата на трите 
камари си поставят с изработването на този документ. 
Първата е да се изкаже становище по мораториума, който 
отменя свободния обмен на банкноти срещу благороден 
метал. На второ място, задачата е да се даде правдива и 
реална картина на българската икономика в отговор на 
разпространяваните чужди спекулации.  

                                                  
710 Пак там, с.20. 
711 камбио – разлика при превеждане на суми от една държава в дру-
га. 
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Известно е, че още през септември 1912г. Министерс-
тво на финансите въвежда тримесечен мораториум. Тази 
мярка засяга частни лица, дружества и банки и изпълнени-
ето на паричните им задължения, произтичащи от извър-
шените търговски и граждански сделки. През м.декември 
с.г. този мораториум е продължен с нов срок, който се от-
нася за времето до 45 дни след публикуването в Държавен 
вестник на указа за демобилизация. Сега, когато наближава 
датата за отмяна на наложената мярка, сред професионал-
ните и официални среди се изказват различни мнения като 
някои от тях са за продължаване действието на моратори-
ума. Камарите настояват за вдигане на ограничителния ре-
жим, което ще се отрази благоприятно върху нормализира-
нето на търговията в страната. 

Но с изработване на коминюкето ТИК преследват ос-
новно другата си задача - да очертаят правдоподобна кар-
тина за икономическото състояние на България след 
войната. Това се приема за професионален и морален ан-
гажимент, за да могат да се опровергаят тенденциозно раз-
пространяваните сведения от бившите ни съюзници за нас-
тъпилата дълбока стопанска криза у нас. Очакваният ефект 
е да се разколебае доверието в България, да се отдръпнат 
финансово заинтересованите чуждестранни среди, което 
може да нанесе щети и би компрометирало кредита у нас.  

Целият текст на комюникето е предаден на Българска 
телеграфна агенция за широкото му разпространяване. От 
своя страна, камарите превеждат на немски и френски език 
документа и го изпращат на своите член-кореспонденти в 
чужбина, както и до редица европейски търговски камари. 
Те се ангажират и издействат поместването му в пресата.  

Междувременно от “National Association of 
Manifacturers” от Ню Йорк е изпратен въпросник, който се 
отнася до икономическото положение на нашата страна 
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след войната.712 Така на камарите се отдава още една въз-
можност като отговорят на запитванията да информират 
международната общественост за последиците от войните 
върху България и отхвърлят някои преднамерено разпрос-
транявани крайни оценки за състоянието на нашето сто-
панство.  

Горните усилия на камарите трябва да се оценят като 
напълно адекватни от гледна точка на действителното със-
тояние, в което се намира българската икономика непос-
редствено след балканския конфликт. Макар и да не се ан-
гажират с изчерпателен и прецизен анализ поради характе-
ра на документа все пак камарите очертават вярно една 
характеристиката на стопанство у нас.  

Затруднения, естествено, са налице, но те се преодо-
ляват сравнително бързо. В селското стопанство обработ-
ваемите земи се съкращават с 3,34 млн.дк., което довежда 
до намаляване индекса на физическия обем на земеделс-
ката продукция /при база за 1908-1912=100, през 1913г. той 
спада незначително до 99 пункта/.713 Несъмнено голямата 
териториална загуба за нашата икономика представлява 
отнемането на Южна Добруджа, с което частта предназна-
чена за селскостопански износ намалява близо с 20%.714 

В областта на индустрията през разглеждания период 
е изпитан недостиг главно на някои суровини и материали 
поради свиването на външната търговия с 1/3, но равнище-
то на довоенното производство се достига веднага след 
приключването на войната, а инвестициите дори не беле-
жат прекъсване и отлив.715 

По чувствителни нарушения Балканските войни пре-

                                                  
712 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.5, л.44. Протокол № 32/29.ХІ.1913 от засе-
дание на Бюрото на Софийската камара. /Писмото на американска-
та национална манифактурна асоциация е с вх.№ 3380/.  

713Тодоров,Н., Беров,Л. и др. Стопанска история на България, с.287. 
714 Натан,Ж., Стопанска история на България, с.413. 
715 Н.Тодоров, Л.Беров, Стопанска история на България, с.286-287. 
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дизвикват във финансовата сфера. Левът губи своята ста-
билност след отмяната на златния еталон през 1912г., уве-
личени са военни разходи, бюджетния дефицит скача, съ-
ответно бързо нараства държавния дълг към БНБ и това са 
факторите, които обуславят настъпилите затруднения. Точ-
ната картина за периода 1912-1913г. показва, че паричното 
обръщение се увеличава с повече от 55%, а дългът на 
държавата вече съставлява над 65% от общия размер на 
паричното обръщение.716 И все пак златната наличност в 
държавното съкровище през 1913г. възлиза на 55,3 млн.лв., 
като дори бележи увеличение в сравнение с 1912г., когато 
тя е на стойност 51,1 млн.лв.717 С цел да се овладеят инф-
лационните процеси БНБ образува в края на 1913г. синди-
кат от 19 акционерни банки и банкери и успява да постигне 
регулиране на валутните курсове.718  

Следователно камарите имат основание да коменти-
рат в комюникето си със застъпнически и умерен тон ико-
номическата обстановка в България след отминалия вое-
нен конфликт. Затова този акт на стопанските дейци от ТИК 
има своята стойност най-вече в качеството на публична 
защита на българската кауза пред чужбина.  

През разглеждания период в областта на финансите 
камарите се занимават и с някои други въпроси. Единият от 
тях се отнася до данъците и данъчната политика на офици-
алната власт. Сега не се наблюдават нови моменти, а по-
скоро се възпроизвеждат стари оценки и позиция. 

Това става ясно от работата на Софийската камара. В 
своите заседания нейното ръководство коментира обстоя-

                                                  
716 История на финансовата и кредитната система на България, т.2, 
с.507. 

717 Пак там, с.508. 
718 Пак там. В резултат на действията на БНБ валутните курсове за-
почват да спадат до 113 лв. за 100 зл.франка, а през 1914 г. тяхното 
движение достига минимум 108 лв. и максимум 114 лв.Това равни-
ще се запазва до 1915 г.; Сакаров,Н., Българските държавни фи-
нанси, С., 1918. 
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телството, че ако финансовото министерство възнамерява 
да прави реформа в данъчната система, то тя “трябва да 
бъде обща, да засегне всички плащани досега данъци, като 
обгърне всички източници на благосъстояние и разпредели 
данъчния товар равномерно между данъкоплатците”.719 
Пловдивската камара като намира за целесъобразна, соци-
ално справедлива и етична изказаната позиция дава своята 
подкрепа на столичани.720  

На вниманието на камарите с особена важност са 
поставени проблемите на вътрешната търговия. Макар и 
кратковременни военните условия оказват неблагоприятно 
влияние върху нейния нормален ритъм. Затрудненията са 
от различно естество – транспорт, митници, пропуски в за-
конодателството, недостиг на квалифицирана работна ръка 
и пр. Поради неритмично осигуряване на вагони от БДЖ, 
много стоки се оказват неприбрани и оставени на магази-
наж. Изправени пред този проблем търговците започват да 
изпращат многобройни заявления до камарите с молба да 
им ходатайстват пред ресорните министерства за освобож-
даване на техните стоки заварени в митническите магазини 
при мобилизацията. 

Веднага се отзовава Бургаската камара. Тя се обръ-
ща към Министерство на финансите с искане, за да не бъ-
дат ощетени търговците стоките им да бъдат освободени 
от съответните такси. Тъй като не последва удовлетвори-
телен отговор са изпратени телеграфически още няколко 
ходатайства.721 Своевременна намеса осъществяват Со-
фийската и Пловдивската камари. Техните искания са съ-
щите - да не се събират такси за престоя на стоките, което 

                                                  
719 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІІ р.с, 
С.,1914, с.135. 

720 Протоколи на Пловдивската търговска камара от ХХІІ р.с., с.206. 
721 Камарата през време на войната, Известия на Бургаската търговс-
ко-индустриална камара, бр.10 от окт.1913./телеграми от 
м.септември-октомври № 3208, 3210, 3214 /. 
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е предвидено по чл.111 “б” от Закона за митниците.722 
За да се придвижи по-бързо решаването на въпроса 

за освобождаване на стоките и подобряване на превоза им, 
столичната ТИК отправя покана до търговци, комисионери, 
представители на транспортни дружества за съвместно об-
съждане. Събранието е свикано на 1.ХІІ.1913г., където при-
състват още представители на отделението за митниците и 
на Главна дирекция на железниците и пристанищата. Съв-
местно взетите решения са изпратени на изпълнителната 
власт за информация и изработване на необходимите раз-
пореждания.723 

Усилията са продължени и на 20-ти декември 1913г в 
София пристигат представители на камарите, които осъ-
ществяват лична среща с министъра на финансите.724 В ре-
зултат проблемът е решен. Министерството постановява да 
се освободят всички стоки от заплащане на съответната 
такса при престоя за времето от !7.ІХ до 30.Х.1912г., тъй ка-
то това е станало “не по волята на притежателите”.725  

По времето на Балканските войни настъпва разст-
ройство в железопътния трафик, понижава се качеството на 
обслужване по БДЖ. Една от основните причини е недости-
га на вагонния парк. Това създава редица затруднения за 
нормалния ритъм на търговията в страната. Многобройни 
оплаквания за нередовност са отправяни до камарите. По 
такъв повод Пловдивската ТИК отправя ходатайство до ре-
сорното министерство. Тя посочва, че сред засегнатите са 
и 4 захарни фабрики от прилежащия й район, за които поне 
в активния есенен сезон трябва да се осигурят чрез наем 
или под друга форма най-малко 850 вагона, за да не се на-

                                                  
722 Протоколи на Пловдивската търговско-индустриална камара на 
ХХІІ р.с., Пв.,1913, с.86. 

723 Извлечения от отчета за деятелността на Софийската камара през 
време на войната, Народно стопанство, бр. 19-20, 1.ХІІ.1914. 

724 Камарата през време на войната..., Известия на Бургаската тър-
говска камара, бр.10 от окт.1913. 

725 Съкратени протоколи на Софийската камара на ХХІІ р.с., с.19. 
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руши изцяло тяхното производство.726  
Отправени са настоятелни препоръки до Дирекция на 

БДЖ за изработването на правилник, в който да се фиксира 
точното време нужно за товарене и придвижване на ваго-
ните до тяхното местоназначение. В ходатайството на 
Пловдивската камара са поставени още въпросите за евен-
туално децентрализиране на дейността по отпускане на ва-
гоните, както и обмисляне на възможността персонала на 
железниците да се постави под разпореждане на самата 
дирекция, с цел да се елиминира “партизанско влияние” 
при изпълнение на пряката дейност в полза на един или 
друг клиент.727 

Проблемите по БДЖ не са преодолени задоволител-
но, затова и другите ТИК правят постъпки в тази насока. 
Бургаската камара формулира свое искане до правителст-
вото за провеждане на анкета по експлоатацията на ваго-
ните.728 Основанията за това са свързани с оплакванията 
на Управителния съвет на Бургаската борса, от името на 
всички южнобългарски търговци и житари, че Дирекцията 
на железниците фаворизира Варна при разпределянето на 
вагоните.729 За направените постъпки е уведомена Плов-
дивската камара, която дава съгласието си и подкрепата за 
изясняване на случая.  

От своя страна пловдивчани изпращат писмо до сто-
лицата, за да искат разширяване на сътрудничеството за 
евентуално самостоятелно анкетно проучване. Междувре-
менно, за да отхвърли обвиненията Дирекцията на желез-
ниците изпраща писмо до всички камари в София, Русе, 

                                                  
726 Протоколи на Пловдивската камара на ХХІІ р.с., с.203. 
727 Пак там. 
728 Отчет за дейността на Бургаската търговско-индустриална камара 
за 1912-1913г., с.27. 

729 Управителният съвет на Бургаската борса изпраща протестна те-
леграма № 931/3.І.1914г. до министър председателят, министъра на 
финансите, директора на железниците, както и до вестниците: “Во-
ля”, “Мир”, “Дневник”,”Утро”, “Вечерна поща”, “Камбана” и “Народни 
права”. 
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Пловдив, Варна и Бургас. В него се съобщава за оплаква-
нията на Бургас, поради което ръководството на железни-
ците настоява да се извърши една “строга анкета от безп-
ристрастни лица”, за да се установи основателността на 
изнесените факти. При това положение, преценявайки обс-
тоятелствата ръководството на Софийската ТИК отказва на 
Пловдивската камара с мотива, че такова искане е неумес-
тно, защото по същество би представлявало “анкета на ан-
кетата”.730 

В анкетната комисия, след отказа в нея да участват 
представители от Бургас и Пловдив, остават делегатите на 
другите три камари – Д.Ганчев, А.Екимов, П.Хинков.731 Нап-
равена е щателна проверка на цялата документация, полу-
чени са също и изчерпателни обяснения от Директорът на 
железниците, който подчертава, че неговото ведомство 
провежда последователна политика в името на общия на-
ционален стопански интерес. В съставения протокол в че-
тири раздела са направени съответните констатации на ан-
кетната комисия.732 Заключението е, че не е имало никаква 
фаворизация на Варна, която да е ощетила Бургаското 
пристанище и следователно отправените обвинения към 
Дирекцията на железниците са неоснователни и незаслу-
жени. Екземпляр от заключителния протокол на комисията 
е изпратен до Министерския съвет, до всички камари и пре-
сата за огласяване резултатите от направената проверка.  

                                                  
730 СГОДА, ф.29к, оп.1,а.е.5, л.74. Протокол № 32/29.ХІ.1913 от засе-
дание на бюрото на Софийската камара / писмо № 266/10.І.1914/.  

731 Съкратени протоколи от заседанията на редовните сесии на 
Пловдивската търговска камара през ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ р.с., Пв,.1915, 
с.,243,246. 

732 Заключителният протокол на анкетната комисия е от 16.І.1914г. В 
него се съдържат данни затова, че през м.декември 1913г. Варненс-
кото пристанище е разполагало с 349 вагона, с които са пренесени 
повече храни. Бургаското пристанище е имало парк от 728 вагона, 
но с по-малък оборот. Други данни сочат за трафика на Варненска-
та гара от общо натоварени и отпътували 12 355 вагони, а за Бургас 
техния общ брой възлиза на 15 396 вагони.  
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При размяната на мнения по транспортните пробле-
ми, Софийската камара дава подкрепа на едно друго иска-
не излязло от Пловдивската ТИК. То е отправено до ресор-
ното министерство с настояване да се предвиди в бюджета 
сума, или да се дава определен процент от приходите на 
железниците за закупуването на нови локомотиви и ваго-
ни.733  

За подобряването на транспорта и съответно услови-
ята за търговска дейност в своите райони, камарите имат 
някои конкретни искания. Така например, Бургаската кама-
ра настоява да се премахнат таксите за маневриране на ва-
гоните в пристанището или ако тези такси се запазят, то 
поне да бъдат намалени с 2,5 лв., като занапред се запла-
щат от купувачите, а не както до тогава от продавачите на 
съответната стока.734 Пловдивската камара от своя страна, 
отправя своя молба до Дирекцията на БДЖ да бъде дадено 
разпореждане до началниците на гари, позволяващо на пъ-
туващите търговски агенти да носят образци от стоки по-
тежки от 80кг.735 В едно от заседанията си Бюрото на Со-
фийската камара след направеното обсъждане взима ре-
шение да се изпрати до МС изчерпателно изложение, 
придружено с настоятелна молба да се предприеме в най-
къс срок построяването на ж.п.линията Радомир-Дупница-
Горна Джумая.736  

Междувременно съперничеството между двете чер-
номорски камари продължава. Доста противоречия и изост-
ряне на отношенията настъпва около още един проблем, 
изкристализирал в конфликтна ситуация. Този път поводът 

                                                  
733 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІІІ 
р.с.,1914г., С.,1915, с.157. 

734 VІІ общо годишно събрание на Бургаската търговска камара от 
1914г., Бс.,1915, с.90. 

735 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на 
ХХІІІ,1914г., Пв.,1915, с.25.  

736 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІІ 
р.с., 1914г., С.,1915, с.119.  
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са ж.п.тарифните такси за превоза на газта и солта от Бур-
гас и Варна до София. Според мнението на Бургаската ка-
мара са засегнати интересите на търговци на едро и коми-
сионери от нейния район. Затова тя отправя протестно и 
критично послание до МС и до Дирекция на железниците за 
допуснатото открито привилегироване на Варна. Затова те-
леграфически се настоява да се ревизира допуснатото 
“мащенско отношение” и “да се свика незабавно тарифна 
конференция”, за да се изработи нова тарифа и да се пре-
махне допуснатата несправедливост.737  

От своя страна варненци изтъкват своите аргументи 
срещу пресилените оценки на Бургаската камара за допус-
натата “велика неправда”. При предизвиканите дебати око-
ло въпроса за жп тарифите, представители на Варненската 
камара посочват, че източника на това недоволство е лип-
сата на желание в заинтересованите среди в Бургас да 
разберат “нещо повече от принципа на спадащата скала”, 
който всъщност е приложен.738 На критика е подложен още 
явния стремеж на Бургас за създаване на монополни пози-
ции в търговията на региона. В своя защита Варненската 
камара изтъква, че интересите на града “хармонират с тези 
на железопътното стопанство, на държавата и на консума-
торите”.739  

Бургас не отстъпва от твърдата си позиция. Затова за 
решаването на тарифния и други належащи въпроси с мес-
тен характер камарата изпраща в София своите представи-
тели – Коста Качев, Киро Берлинов, Александър Топалов, а 
към тях се присъединява и председателя на камарата Ни-
кола Александров.740Усилията се увенчават с успех и иска-
нето за приравняване на ж.п. тарифите до Варна и Бургас е 

                                                  
737 ДА-Бургас, ф.5к, оп.2, а.е.19, л.92. 
738 Каросеров, Ив., Железопътната сточна тарифа спрямо Бургас и 
Варна, Економически преглед, кн.1-2 от 15-30 септ.1914. 

739 Пак там. 
740 Решенията на VІІ годишно събрание, Известия на Бургаската тър-
говско-индустриална камара, бр.2 от февр.1914; бр.3 от март 1914. 
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удовлетворено. Със свое окръжно Дирекцията на железни-
ците уведомява всички ж.п. станции за направеното изме-
нение, което трябва да влезе в сила от 1 април 1914г.741 

Сериозен проблем, затрудняващ нормалната работа 
на Бургаското пристанище, се явяват непрекъснатите краж-
би на стоки. Това принуждава камарата, в отговор на пос-
тъпилите жалби да предприеме анкетно проучване през 
пролетта на 1914г. За целта е изработен въпросник, който 
се разпраща до всички търговци в района на ТИК. В анкет-
ната карта са формулирани няколко пункта: кога е извър-
шена кражбата; каква е открадната стока /наименование, 
количество и стойност/; къде точно е извършено незаконно-
то присвояване; констатирана ли е кражбата и съставен ли 
е акт за нея, ако има такъв да се посочат точните данни и 
пр.742  

Малко по-късно, през юни с.г. Бюрото на Бургаската 
камара констатира, че фактическият събран материал е 
крайно недостатъчен за “основно проучване на въпроса”, 
поради което не може да се даде окончателна оценка по 
проблема с кражбите. За да се продължи инициативата 
въпросникът е изпратен до Пловдивската камара с искане 
той да се попълни от засегнати от кражби местни търговци 
и след това да бъде върната обратно в Бургаската ТИК, ка-
то на тази основа тя ще вземе своето конкретно реше-
ние.743 

Своевременно двете камари правят постъпки пред 
Дирекция на железниците тя да вземе отношение към 
проблема с кражбите, които не само че не намаляват, но 
регистрират опасна тенденция на непрекъснато разраства-
не. Примерите са многобройни и сочат за разпломбирване-
то на цели вагони, от които изчезват каси, варели, бали и 

                                                  
741 Пак там, Дирекция на железниците изпраща за уведомяване по 
изменение на тарифите окръжно № 21215/28.ІІ.1914. 

742 Анкета за кражбите на стоки, Известия на Бургаската търговско-
индустриална камара, бр.4 от апр.1914. 

743 Известия на Бургаската камара, бр.6 от юни 1914. 
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колети с различни стоки. В отговор Дирекцията свиква кон-
ференция на началниците на по-големите гари в Царство-
то, за да се анализа положението и да се обмислят съвмес-
тни мерки за ограничаване на това негативно и вредно яв-
ление.744 Въз основа на обсъжданията проведени на тази 
конференция са издадени нови обширни наредби, които 
предвиждат най-строго съблюдаване на реда в станциите и 
складовете, за което отговорност носят жп началниците и 
останалия персонал.  

Въпреки положените усилия от страна на камарите, 
като цяло транспортните проблеми не намират удоволет-
воряващо решение. Основната причина е в техния хрони-
чен характер, силно изострен през периода на войните.  

Друг важен въпрос, който занимава официалната 
власт и различни институции, включително камарите, се 
отнася до реквизициите главно на зърнени храни и някои 
произведения от първа необходимост. Към тази практика се 
пристъпва по повод на Балканската война, за да се осигу-
рят продоволствените нужди на войската и цивилното на-
селение. Приет е Закон за реквизициите, с който се опре-
деля организацията и техниката за извършване на тази 
дейност, какви стоки и количества ще се събират, как ще 
бъдат компенсирани производителите и търговците и пр. 

В практически план много скоро възникват доста зат-
руднения, които нарушават финансовите интереси на за-
сегнатите производители и търговци. Както отбелязва 
Пловдивската камара работата по реквизициите, особено в 
първите месеци, се извършва “със спънки и несъобразнос-
ти” като се ощетяват не само частни интереси, но и тези на 
държавното съкровище.745 Затова до камарите са изпрате-
ни многобройни устни, писмени и телеграфически молби и 
жалби с настояване проблема да бъде разрешен в кратки 

                                                  
744 Съкратени протоколи от заседанията на редовните сесии на 
Пловдивската търговска камара ХХІV и ХХV, Пв., 1920, с.252.  

745 Пак там, с.19-20. 
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срокове и справедливо.  
От своя страна, Пловдивската камара се ангажира да 

събере и систематизира всички сигнали и констатации като 
въз основа на тях тя изработва обстоен доклад, който е из-
пратен до министър-председателя, до МТПТ, до Главната 
реквизиционна комисия и до Военното министерство.746 В 
документа се засягат въпроси по: изготвяне на протоколите 
за реквизираните стоки, начина на изплащане, действията 
на началници и отделения на реквизиционните складове и 
пр.  

Друго съществено мероприятие предприето по ини-
циатива на Пловдивската камара е съставянето и отпечат-
ването на специална брошура, в която са включени всички 
законови актове и наредби по въпроса за реквизициите по 
време на Балканските войни, придружени с важни практи-
чески пояснения.747 Няколко хиляди екземпляра от тази 
брошура са разпратени до всички градски и селски общини, 
за да се ползват от заинтересованите лица и фирми.  

Проблемите за реквизицията и създаденото положе-
ние започват да се обсъждат и от ръководството на Со-
фийската камара още през есента на 1912г. До нея също 
постъпват многобройни сигнали. След преценяване на 
всички обстоятелства е взето решение да се състави коми-
сия, която да изпрати мотивирано изложение до Министъ-
рът на финансите.748 Но поради хода на военните действия 
бързо подобрение в създаденото положение не се постига.  

В следващи заседания на столичната камара 
Л.Царвулаков повдига пак въпроса за направените рекви-
зиции. Той посочва данни, че при съставяне на оценките за 
иззетата продукция комисиите не са се съобразявали и ръ-
ководили от действителните пазарни цени на продукцията, 

                                                  
746 Пак там. /Докладът е изготвен и изпратен до официалните власти 
през ноември 1915г./ 

747 Пак там. 
748 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІ р.с. 
през 1912г., С.,1915, с.84. 
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което в голяма степен ощетява засегнатите лица. През 
януари 1913г. камарата се заема да направи ново хода-
тайство този път пред Военното министерство с искане да 
се назначат проверовъчни комисии, в които да участват по 
две вещи лица – търговци и промишленици.749 Задачата на 
тези комисии трябва да бъде свързана с установяването на 
нови оценки на всички реквизирани стоки, по които има пос-
тъпили оплаквания. Тези конкретни действия остават без 
отговор от страна на официалната власт.  

Поради протакането на въпроса през октомври 1913 г. 
камарите отново апелират за ускоряване изплащането на 
взетата от държавата за около 300 млн.лв. стока. Те про-
дължават да настояват, че това е наложително и може да 
се извърши чрез съкровищни бонове и облигации, в проти-
вен случай много търговци и фабриканти ще изпаднат в се-
риозно затруднение, защото няма да могат да посрещнат и 
погасят паричните си задължения.750 

В продължаващото търсене на изход от създаденото 
положение с реквизиционния проблем, столичната камара 
препоръчва да се пристъпи колкото може по-скоро към из-
даване на лихвоносни облигации, за което Министерство на 
финансите вече е дало своето принципно съгласие. В хода 
на периодичните обсъждания Софийската камара форму-
лира допълнителни конкретни искания: БНБ да открива 
срещу реквизиционни разписки по-широко достъпен кредит, 
за да бъдат улеснени търговците; след сключване на пред-
видения държавен заем най-напред да се извърши плаща-
нето на търговците, чиито стоки са били реквизирани; дър-
жавата да поеме изплащане лихвите на капиталите вложе-
ни в реквизираните стоки; заедно с другите камари да се 
създаде една комисия, която да работи по ревизията на За-
кона за реквизициите, тъй като той съдържа много недоста-
                                                  
749 Съкратени протоколи на ХХІІ сесия на Софийската търговска ка-
мара. По ниските оценки правени от реквизиционните комисии, с.16. 

750 По изплащане на реквизициите,Народно стопанство, бр.15, 
1.Х.1913. 
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тъци и при негово бъдещо използване да могат да се пре-
дотвратят евентуални неуспехи и провали.751  

На свое заседание бюрото на Бургаската камара из-
разява съгласие и пълна подкрепа по предложението на 
столичани да се внесат изменения в Закона за реквизиции-
те и да се създаде комисия от представители на всички 
ТИК, която аргументирано ще формулира исканията и те 
ще се представят на правителството.752 

На 16 и 17 април 1914г. в София се свиква съвместна 
среща на представители от Софийската, Пловдивската, 
Бургаската и Русенската камари, за да се обсъдят различни 
належащи въпроси. В дневния ред е включена и точка, ка-
саеща “по-скорошното изплащане на реквизицията на тър-
говци, индустриалци и занаятчии.”753 След края на конфе-
ренцията делегатите посещават Министерския съвет, за да 
направят съответните постъпки във връзка с взетите реше-
ния.754  

Междувременно правителството се ориентира към 
окончателното решаване на въпроса като постановява изп-
лащане на иззетите стоки за времето от 17.ІХ.1912 до 
1.VІІІ.1913г.755 По този повод, на друга среща на камарите, 
състояла се от 13-15Х.1914г. са взети решения, включител-
но и по въпроса за реквизициите. Настоятелната молба на 
ТИК сега е - да се подготви час по-скоро и да се обнародва 
в Държавен вестник предвидения правилник, които ще вне-
се ред и улеснение в изплащането на полагащите се суми 

                                                  
751 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІІ 
р.с., с.154.  

752 Заседания на Бюрото. /По закона за реквизициите/, Известия на 
Бургаската търговска камара, бр.5 от май 1914. 

753 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., отдел 
“Съвместни постъпки на камарите”, с.236-237. 

754 Извлечение от отчета за деятелността на Бюрото на Софийската 
търговска камара през 1914 г., Народно стопанство, бр.19-20, 
15.ХІІ.1914. 

755 ДВ, бр.181, 13.VІІІ.1914. 
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на търговци, индустриалци и занаятчии.756  
Независимо от предприетите мерки на официалната 

власт, положението с изплащането на реквизициите остава 
напрегнато. По силата на чл.5 от правилника за прилагане 
на закона се дава право срещу квитанциите за иззетите 
стоки да се приспадат държавните данъци.757 Същевре-
менно обаче е поставено и ограничение тази практика да 
не се прилага, ако сумата на дължимите данъци и връхнини 
е по-голяма от тази в реквизиционните разписки.  

Така, попаднали в омагьосания кръг, производители и 
търговци масово не могат да използват наличните си доку-
менти за погасяване на задълженията към държавата. Мно-
гобройни оплаквания са отправени до камарите от частни 
лица и фирми, че финансовите власти им събират глоби за 
закъсняло изплащане на данъци независимо от това, че те 
притежават и представят реквизиционни квитанции.  

Създаденото положение дава повод на Пловдивската 
камара да ходатайства пред Министерството на финансите. 
Настояването е да не се събират глобите. Основният аргу-
мент е, че за създаденото затруднение вината е на изпъл-
нителната власт. В отговор на настояването е направена 
частична отстъпка. С окръжно финансовото министерство 
разрешава приемането на квитанции, когато са по-големи с 
10% от дължимите суми.758 Действията са преценени от 
Пловдивската камара като минимални и крайно недоста-
тъчни, за да облекчат длъжниците, затова тя прави повтор-
но ходатайство пред МФ за увеличаване на сумите до 25%. 

От посоченото по-горе става ясно, че съществуващия 
закон за реквизициите съдържа редица недостатъци, които 

                                                  
756 Изложение № 6196/16.Х.1914 до министър председателят, минис-
търът на МТПТ, министрите на финансите и правосъдие-
то./Подписано за камарите от: Ст.Караджов, д-р Ив.Златаров, д-р 
Ив.Кароселов, Ив.Мънзов, Ив.Буров, А.Топалов/. 

757 Съкратени протоколи на Пловдивската камара на ХХІІІ р.с., с.290-
291. 

758 Пак там, Окръжно № 13 527на Министерство на финансите. 
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се нуждаят от корекция. По този повод столичната камара 
прави предложение за колективни постъпки на всички ка-
мари за създаване на специална комисия към правителст-
вото, която да проучи обстойно закона, да направи равнос-
метка от прилаганата досега практика и на тази основа да 
се формулират нужните изменения и допълнения. Действи-
ята на ТИК по въпроса за реквизициите продължават и през 
годините на Първата световна война.  

В обсега на конкретните обсъждания, които правят ка-
марите, актуални остават различни аспекти от нашата вън-
шнотърговска дейност и свързаната с нея официална поли-
тика. Още по време на развоя на Балканските войни, а след 
тях и в условията на последвалите политически и територи-
ални промени, ръководствата на ТИК коментират бъдещето 
на търговските отношения, особено с Турция. Първоначално 
е изтъкван аргумента, че “Одринският вилает днес е в бъл-
гарски ръце. Трябва следователно да се очаква, че България 
ще внася за напред в Цариград минимум двойно пове-
че...”.759 Затова прогнозите са оптимистични, като се пред-
вижда стабилизиране положението на българите, пребива-
ващи в Турция по една или друга причина, както и увелича-
ване притока на наши търговци и занаятчии там. 

При обсъждане на бъдещите българо-турски търговс-
ки отношения се срещат и оценки в противоположен аспект. 
Те отразяват отрицателното въздействие на военния конф-
ликт върху двустранните стопански отношения. На страни-
ците на сп.”Народно стопанство” се посочва, че “днес тър-
жищата на Турция са почти затворени за нас”, че “вражду-
ващото поведение причинява огромни загуби за българска-
та търговия” и Турция провежда политика на “преследва-
ния, пречки, шикании, репресалии” и пр.760  

                                                  
759 д-р Табаков, Бъдещата българска търговска камара в Цариград, 
Народно стопанство бр.10-11, 15.VІ. 1913. 

760 Юлиус, Какви са били досега българо-турските търговски отноше-
ния, Народно стопанство, бр.18-20, 20.ІІ.1913. 
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След събитията от юни 1913г., временно оптимистич-
ния тон се сменя с откровен песимизъм. Това настроение 
се базира на “сведения проникващи по тайно водените пре-
говори между България и Турция за сключване на търговс-
ки договор”, когато прогнозата е, че каузата на нашата ин-
дустрия на турския пазар е “окончателно изгубена” главно 
поради обстоятелството, че “Турция не ще забрави това, 
което и направихме с войната...”.761  

В разсъжденията за бъдещето на нашата продукция 
по чуждите пазари и по-специално за традиционното браш-
нено и текстилно производство, Бургаската камара препо-
ръчва някои мерки. Сред възможностите тя посочва мероп-
риятия, свързани с въвеждане на износни премии, осво-
бождаване от износни и пристанищни права, намаляване 
на железопътните тарифи, създаване на преки морски 
връзки с Турция, Албания и Египет и пр. Но ако в коментара 
по тези евентуални привилегии все пак е изразен скептици-
зъм, то с голяма доза учудваща увереност се посочва, че 
едно най-ефикасно средство, за което сега “никой нищо не 
говори” е създаването на митнически съюз между балканс-
ките държави – България, Сърбия, Черна Гора, Албания и 
Гърция.762  

Очевидно е, както в допълнение се отбелязва на 
страниците на печатния орган на Бургаската ТИК “Извес-
тия”, че поставянето така на въпроса е твърде смело и 
предизвикателно на фона на изминалите “скръбни съби-
тия”.763 Това не пречи обаче, представителите на черно-
морската търговска камара да продължат безплодно теоре-

                                                  
761 Преговорите за търговския договор с Турция, Известия на Бургас-
ката търговска камара, бр.5 от май 1914./в съобщението се посочва 
по косвени данни, че срещу 11% мито, което ще се плаща за наши-
те стоки, турската страна иска 2% за вноса на своята продукция в 
България/. 

762 Въпросът за откриване на нови пазари за нашата индустрия, Из-
вестия на Бургаската търговска камара, бр.3 от март 1914. 

763 Пак там. 
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тизиране по добрата стара, но неосъществима идея за 
Балкански митнически съюз.  

Независимо от различните нюанси в коментарите, 
трайното регулиране на стопанските отношения между 
България и Турция, се очаква да последва след сключване-
то на търговски договор между двете страни. Реализиране-
то на този особено актуален въпрос, според представители 
на камарите трябва да се постигне върху принципите, тре-
тиращи България като най-облагодетелствана нация, от ко-
ето ще произтекат възможности за откриване в съседната 
държава на наши търговски консулства, банки, търговски 
камари и пр.764 

Междувременно Пловдивската камара дава списъка 
на стоки, които се внасят или биха се внасяли от Турция 
със съответната стойност на митото за тях.765 По искане на 
Министерство на финансите Бюрото предоставя конкретни-
те оценки и мнение върху “всички технически недостатъци 
на митническата тарифа”, действаща понастоящем.766 
Пловдивчани отправят също така специално ходатайство 
пред Външно министерство при сключването на търговски 
договор с Турция да бъде уреден и въпроса за свободния 
транзит на българските тютюни.767 

Въпросът за сключване на предстоящи търговски до-
говори касае не само Турция, но и други европейски дър-
жави след изтичане срока на действащите споразумения 
към 1917г. В тази връзка се лансира отново едно старо ис-
кане на камарите - за създаване на специален комитет, 
който да осигури цялостната подготовка във връзка с дого-
ворите.  

                                                  
764д-р Табаков, Бъдещата българска търговска камара в Цариград, 
Народно стопанство, бр.10-11, 15.VІ.1913. 

765 Извлечения от протоколите на Пловдивската търговско-
индустриална камара на ХХІІ р.с., 1913, Пв.,1914, с.112. 

766 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.362. 
767 Съкратени протоколи на Пловдивската търговско-индустриална 
камара на ХХІІІ р.с., Пв.,1915, с.253. 
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Това предложение ангажира и други стопански струк-
тури и дейци в страната. За реализирането на идеята нас-
тоятелно работи Съюзът на българските индустриалци. Ка-
то основен мотив неговите членове изтъкват необходи-
мостта от предварителна подготовка, нужна за изработване 
на ясна и печеливша позиция, когато се договарят съответ-
ните параметри на междудържавните търговски отношения. 
Тази подготовка се налага от непрекъснато усложняващата 
се действителност. Затова трябва сигурна база върху която 
да се стъпи при преговорите. Тя може да се осъществи са-
мо при проучване и анализиране на всички важни елементи 
на конкретното състояние, на тенденциите в производство-
то и потреблението както у нас, така и в чужбина, опреде-
ляне точно релацията между митническата политика и це-
ните на стоките и пр. 

В кръга на съображенията се изтъква още и факта, че 
в редица страни като Германия, Франция, Австро-Унгария, 
Русия, Белгия и други, съществуват такива специални бюра 
или комитети. Те са конституирани към ресорните минис-
терства и се занимават с всички аспекти на митническия 
режим. Бюро по търговските договори чрез закон е създа-
дено и в съседна Румъния, чиято дейност юридически точ-
но е регламентирана.768 

В горния смисъл, желанието на Съюза на индустри-
алците е у нас също да се учреди към МТПТ специален ко-
митет или комисия. В състава могат да се включат компе-
тентни техници, икономисти и вещи лица търговци и индус-
триалци, които ще “наблюдават и проверяват икономичес-
ките факти, ще изучават нашите и чужди митнически тари-
фи” и т.н., за да се подготви необходимата база за предс-

                                                  
768 Известия на Бургаската търговско-индустриална камара, бр.6 от 
юни 1914. /посочени са направленията в дейността на Договорното 
бюро: събиране и систематизиране на материали за изучаване на 
търговските и митнически съюзи; анализиране на резултатите от 
прилаганите митнически тарифи и др./  
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тоящите търговски договори.769  
Камарите също обсъждат на свои заседания този 

“жизнен” въпрос, което по същество представлява продъл-
жение на мирновременната им дейност по тази материя. 
Пловдивската камара прави постъпки пред МТПТ за учре-
дяване на специален комитет. Подобно на горните прецен-
ки се изтъква, че той ще има важна мисия като се ангажира 
с извършването на предварителна проучвателна работа и 
анализ на съществуващите икономически условия и сто-
пански факти, на митническите тарифи и пр., за да се оси-
гури постигането на най-добрите резултати чрез новите 
търговски договори с другите държави.770  

На свой ред, в заседания на ръководството си и Вар-
ненската камара поставя на обсъждане въпроса за предс-
тоящите търговски договори. Назначена е 5-членна коми-
сия, която да проучи въпроса и да изготви доклад. Напра-
вено е предложение за учредяване на постоянен “Съвет по 
подготовката на търговските договори” в чийто състав да 
влизат представители на МТПТ, на Министерство на фи-
нансите, Директорът на статистиката, представители на 
търговско-индустриалните камари, на стопански съюзи и 
икономически сдружения, двама професори по икономичес-
ки науки от Софийския университет и др.771 Според проекта 
този Съвет трябва да се събира на ежемесечни заседания, 
да работи по “обмислена програма” като дейността му 
“обема най-подробното изучаване условията на нашия на-
родностопански живот и всестранно осветляване на въпро-
сите, стоящи във връзка с търговската политика”, а взетите 
решения да се публикуват, за да могат да се обсъждат от 

                                                  
769Търговският договор с Турция и Съюзът на българските индустри-
алци, Народно стопанство 7 от ноемв.1913./От изложение на Съюза 
до Министъра на търговията, промишлеността и труда № 50 / 
25.Х.1913 /. 

770 Протоколи на Пловдивската камара на ХХІІ р-с., с.183. 
771 Протоколи на Варненската търговска камара на ХХІІІ р.с., отдел ІІІ 
реферати, с.1-18; отдел ІІ протоколи, с.73-75, Вн.,1915.  
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заинтересованите среди.772  
Русенската камара подкрепя като особено актуална 

идеята за създаване на специален Комитет по подготовка 
за сключването на търговските договори. Русенци потвър-
ждават изказаните становища, че той трябва да бъде със-
тавен от компетентни лица, да работи като орган към 
МТПТ, да събере най-късно до 1917г. необходимите данни 
за предстоящи изменения в Закона за митниците, митни-
ческата тарифа и търговските договори.773 

В подетата кампания активно се включва също Со-
фийската камара. Тя изпраща до МТПТ изложение с насто-
ятелна молба да се направи потребното за осъществяване-
то на отдавна лансираната идея за специален комитет. 
Последва и отговор. Но в него се изтъква уклончиво, че ка-
марите най-добре биха свършили тази предварителна про-
учвателна дейност, а министерството съответно ще систе-
матизира данните и така ще се “добие една вярна предста-
ва за влиянието, което търговските договори упражняват 
върху икономическото развитие на страната”.774 Това не 
удовлетворява камарата и тя повторно се обръща към 
МТПТ. Официалните представители на властта пак откло-
няват искането, като сега дават препоръка да се осъществи 
връзка и с другите камари в страната “за събиране на нуж-
ния суров материал, който да се обсъди на конгреса” на 
ТИК.775  

Инициативата не спира дотук. Ръководството на Со-
фийската камара взима решение нейните членове Г.Пеев и 
П.Иванов в качеството си на народни представители да 
пледират в парламента “да се предвиди в държавния бю-

                                                  
772 Пак там. 
773 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.514. 
774 СГОДА, ф.29 к, оп.1, а.е.34, л.15-16. Отчет за дейността на Со-
фийската търговско-индустриална камара през 1913г.; МТПТ дава 
отговор на искането на камарата с писмо № 483/16.ІІ.1913г. 

775 Пак там. 
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джет кредит за учредяването на комитета”.776 Сред аргу-
ментите за това толкова настоятелно искане е фактът, че 
всяка от камарите има самостоятелни инициативи по проб-
лема, а при създаването на един комитет ще се постигне 
“единство и метод в работите на всички камари”.777 В ре-
зултат на енергичните действия на всяка от ТИК и на Съю-
за на индустриалците в крайна сметка се стига до принцип-
ното съгласие на МТПТ за учредяване на искания комитет, 
но практическа реализация в този момент не е предприета. 

През краткия междувременен период камарите под-
новяват своята международната дейност, като се обвърз-
ват с нови инициативи.  

Българо-турските икономически отношения остават 
на преден план. В различни коментари по тях акцент е пос-
тавен върху старата идея за създаване на българска тър-
говска камара в Цариград. Както бе отбелязано, тази идея е 
лансирана още в предвоенните години, но поради бързия 
ход на събитията е оставена без последици. Сега това ис-
кане се поставя на дневен ред с още по-голяма настойчи-
вост. За образец отново е предложена организацията, 
структурата и функциите на Английската камара, действа-
ща в турската столица.  

Докато в заинтересованите стопански среди продъл-
жава теоретизирането по въпроса за създаване на наша 
стопанска представителна институция в Турция, до столич-
ната камара е изпратено писмо, подписано от англичаните 
Фултон и Далфин. В посланието се съобщава за сериозни 
намерения да се основе една англо-българска търговска 
камара. За целта е помолено да се посочат “видни търгов-
ци, индустриалци и банкери, които да фигурират в Патро-
нарния комитет на тази камара”.778 Бюрото на Софийската 
камара определя и съответно изпраща списъка с исканите 
                                                  
776 Пак там.  
777 Пак там, ф.29к., оп.1, а.е.6, л.14. 
778 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.5, л.32. Протокол № 18/7.VІІІ.1913 от засе-
дание на Бюрото на Софийската камара. 
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имена, като декларира волята си да оказва съдействие в 
името на засилване връзките между България и Англия. 
Няма данни обаче за последвали други практически стъпки 
през разглеждания период.  

Нарасналият стопански интерес към Балканите се ре-
гистрира и сред руските среди.779 Бързо изменящата се ко-
нюнктура е следена внимателно. Изказват се различни 
мнения, между които и реалистични оценки, че “не всичко 
икономически е определено за в полза на балканските 
страни и тям предстои още много да преживеят, много да 
преработят преди щастието да се прояви в здрава иконо-
мическа форма...”.780  

При отчитане на настъпилите военно-политически 
промени, рефлектиращи върху икономическата ситуация, 
руският интерес се изявява по отношение на бъдещите 
търговски отношения. В тази област се търси известно дав-
ление чрез актуализиране на някои предвоенни стопански 
мероприятия с българо-руско участие, каквото е например 
Първият южно руски конгрес проведен през 1911г.  

В препечатан у нас материал от сп.”Търгово-
промишленны юг” се изтъква необходимостта за подновя-
ване инициативата да се свика и втори конгрес, на който да 
бъдат поканени представители на търговските камари от 
България, Сърбия и Гърция.781 Задачата на форума трябва 
да се отнася по същество до обсъждане на възможностите, 
които да доведат до съвместно сближение при зачитане 
стопанските интереси на всяка държава. Нещо повече, в 
материала е откроено значението на България, която “може 
да се яви посредник при преговорите, а българските тър-
говски камари трябва да вземат активно участие в подгот-

                                                  
779 Виж. Прешленова,Р., Икономически аспекти в отношенията между 
България и Русия, В: Сборник в памет на Радослав Попов, С., 2005. 

780 Близко-източната проблема на втория южно-руски търговско-
промишлен конгрес, Народно стопанство, бр.10-11, 15.VІ. 1913. 

781Пак там. 
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вителната работа на конгреса.”782 Изказаното пожелание 
обаче не води до поемане на конкретен ангажимент от 
страна на ТИК. 

Независимо от сложните времена и последвалата 
комплицирана обстановка на Балканите, нашата страна и в 
частност камарите остават траен обект на внимание. За то-
ва сочи и факта, че са отправени нови покани за участия в 
международни търговски изложения. В архивите на столич-
ната камара са запазени документи във връзка с изложени-
ето в Гант – Белгия, а една друга покана от страна на екс-
портното д-во в Прага уведомява, че могат да се изпратят 
делегати за подготвяната там земеделска изложба.783 По-
ради напрегнатата атмосфера, а също и от финансови съ-
ображения поканите учтиво са отклонени. 

Пропускайки някои участия камарите проявяват под-
чертан стремеж да центрират дейността си около най-
актуалните проблеми на деня. Това оказва непосредствено 
влияние върху взиманите решения. В подобен контекст мо-
же да се отбележи командироването на Г. Пеев като член 
на Софийската ТИК, който е изпратен да посети Загребска-
та изложба. Неговата мисия е “да се срещне с по-видни фи-
гури и лично да ги осветли върху истинското положение в 
България, във връзка с последвалите събития на Балкани-
те”.784  

По-специално отношение е проявено също така и към 
едно друго предложение дошло от далечна Америка. В 
Сан-Франциско се предвижда провеждане на поредното 
световно търговско изложение, което трябва да се състои 
през 1915г. Отправена е покана и до България чрез нашето 
Министерство на външните работи, което своевременно 

                                                  
782 Пак там. 
783 СГОДА, ф.29к, оп.1, а.е.5, л.1,10-13.Протоколи № 1/4.І.1913 и № 

8/19.ІІІ.1913 от заседания на Бюрото на Софийската камара. 
784 Пак там, Протокол № 18/7.VІІІ.1913г. от заседание на бюрото на 
Софийската камара. Решението за делегирането на Г.Пеев се отна-
ся за Загребската изложба, проведена от 15.VІІІ – 8.ІХ.1913 г. 
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уведомява камарите в страната. По този повод ръководст-
вото на столичната ТИК в свое заседание формулира пози-
цията си, че “нашата държава трябва да се счита морално 
задължена да вземе участие в изложението, понеже през 
най-тежките дни на изпитание Америка прояви особени 
симпатии към нашия народ”, затова софиянци декларират 
готовност да окажат пълно съдействие на американските 
пратеници, които ще пристигнат у нас във връзка с 
организиране на събитието.785  

Избирателно отношение е проявено и към други два 
форума. Този път съображенията не са морално-
политически, а преди всичко свързани с трайни професио-
нални интереси, демонстрирани категорично още през до-
военния период. Организационните комитети на Х-ти меж-
дународен конгрес по търговското образование и VІІ-ми 
международен конгрес за търговско разширение се обръ-
щат до Софийската камара за осигуряване на българско 
представяне. Преценявайки важността на форумите е взето 
решение да се делегира от наша страна за участие секре-
таря на камарата Ив.Златаров.786 

Столичната ТИК командирова д-р Д. Иванов в гр. 
Лайпциг, в качеството му на директор на Средното търговс-
ко училище в София. Той е българският делегат на органи-
зираното в Германия международно изложение по търговс-
ко образование. Тук, в преки контакти с участници от цял 
свят д-р Иванов се запознава с наредби и други важни до-
кументи, регламентиращи програмите и организацията на 
търговското обучение в различни страни, по-подчертан ин-
терес нашия делегат проявява към училищно-
образователните образци в Германия и Австрия.787  

Особена важност е придадена на съобщението-

                                                  
785 Пак там, л.58 и сл. Решение на Бюрото на Софийската камара в 
отговор на писмо № 222/9.І.1914г. от Външното министерство. 

786 Пак там, л.17-18. 
787 Протоколна книга на Софийската търговско-индустриална камара 
за 1914/1915, т.VІ, С.,1916, с.3.  
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покана изпратено от Постоянния комитет за организиране 
международните конгреси на търговските камари и асоциа-
ции. Обръщението е във връзка с предстоящия конгрес в 
Париж, който трябва да се проведе през 1914 г. Като оце-
няват участието ни за “уместно и полезно”, и като едно ес-
тествено продължение на вече установената традиция на-
шите камари да присъстват на тези високи международни 
форуми, е взето утвърдително решение.  

За делегати от Софийската камара, които ще присъс-
тват във френската столица са определени Янко Икономов, 
Сава Дацов и Иван Златаров.788 Пловдивската ТИК, след 
обсъждане на въпроса за VІ-ти международен конгрес, взи-
ма решение тя да бъде представлявана от Д. Провадалиев, 
който дълги години живее в Париж и е успял да установи 
там широки лични контакти с представители на местните 
търговци и производители.789  

След завръщането от френската столица нашите деле-
гати отразяват работата на форума в свой обширен доклад. В 
него се отбелязва, че VІ-я международен конгрес на търговс-
ките камари и асоциации, състоял се през май 1914г. е съб-
рал над 2200 представители от 33 различни страни. Във вре-
мето, когато света е само на крачка от голямата война, дома-
кините приветстват дошлите на добра воля в Париж със зна-
ковите думи: ”Вие способствате, за да се поясни що е соли-
дарност, която обединява различните нации. Вашите дела 
съвпадат с висшите идеали за мира и съгласието. Във Ваше 
лице приветстваме бодрите ратници за сближението на наро-
дите въз основа на мира и справедливостта.”790  

                                                  
788 Пак там, л.66 и сл., Решение на Бюрото на Софийската камара в 
отговор на писмо от 20.ХІІ.1913г. от Постоянния комитет на между-
народните конгреси на търговските камари и асоциации. 

789 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІІ и 
ХХІІІ р.с., с.293. 

790 Шестият международен конгрес на търговските камари и търговско-
промишлените сдружения в Париж през 1914г. Доклад от делегатите 
на конгреса Ив.Златаров, С.Дацов, Я.Икономов, изнесен пред членове 
на Софийската камара на ХХІІІ р.с., проведена на 28.ХІ.1914г., Съкра-
тени протоколи на Софийската камара на ХХІІІ р.с., с.153. 
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В дневния ред на конгреса са поставени за обсъжда-
не общо 11 въпроса, отнасящо се до: единство в арбитраж-
ното законодателство по търговски спорове; единство по 
законодателството на чека;пощенски чекове и междуна-
родни пощенски преводи; изменение и допълнение правил-
ника на международните конгреси; ползата от междуна-
родна акция против нелоялната конкуренция; златните ре-
зерви като средство за отстраняване на финансови паники 
и пр.791 В подготвения от нашите делегати доклад за посе-
щението им в Париж, най-пространно са предадени всички 
важни и твърде интересни моменти от мненията, оценките 
и решенията по горните въпроси. 

Но участието в международния конгрес от българска 
страна има и друг немаловажен аспект. Както отбелязват 
Златаров, Дацов и Икономов: “Подир славата и поражения-
та, които току що преживяхме от последната освободител-
на война, подир тежките и незаслужени обиди и огорчения, 
които понесохме от голямата част от френския печат, Бъл-
гария с кавалерски жест се отзова на поканата и показа, че 
прави разлика между френския народ и подкупната пре-
са...”.792 Това поведение, според нашите пратеници е нап-
равило “извънредно хубаво впечатление” и мнозина от при-
състващите изказват “радост и похвала” за българското 
участие.  

Проведени са многобройни лични срещи и контакти 
на тримата ни делегати с конгресисти, видни френски и 
чужди общественици. Това обстоятелство предоставя още 
една възможност да се разсеят разпространяваните недоб-
ронамерени заблуди по повод на Балканските войни, въз-

                                                  
791 Пак там, с.154-155 и сл. 
792 Пак там, 153-154. 
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можност да се осветлят най-важните аспекти на действи-
телното положение и в резултат наистина е постигнато, ма-
кар и в по-тесен професионален кръг, подновяване на 
“симпатиите към нашето отечество”.793 

2. УЧАСТИЕ НА КАМАРИТЕ ВЪВ ВОЕННОВРЕМЕННОТО 
РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПОЗИЦИЯТА ИМ ПО 
СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА 

Първата световна война избухва през лятото на 
1914г. след убийството в Сараево на австро-унгарският 
престолонаследник Франц Фердинанд. Първоначално 
войната започват осем страни. В последствие световния 
конфликт се разраства в грандиозни мащаби с участието на 
33 страни и 75% от населението на планетата, въвлечено 
за четири години в един страшен механизъм на безпреце-
дентно насилие.794 

Известно е, че на 1.VІІІ.1914г. България обявява не-
утралитет, но страната е включена във водовъртежа на 
напрегнати дипломатически сондажи с представители от 
двата военни блока. Съглашенските държави проявяват 
мудност и неефективна дейност при обсъждане на българ-
ските справедливи искания. Същевременно под влиянието 
на различни фактори Централните сили взимат значителна 
преднина по отношение на нашата външнополитическа 
ориентация. Серията от дипломатически действия, които 
определят окончателния избор е завършена през 1915г. 
България и Германия подписват договор, а също и военна 
конвенция между българското, германското и австро-
унгарското командване. С това предварителния етап, пред-

                                                  
793 Пак там. 
794 Рекули, Р., Голямата война (1914-1918г.).Поуки за младите поко-
ления, С.,1936, с.16-17 и сл.; Мирчева, Хр. Съвременна история, С., 
1999, с.50-51. 
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хождащ включването на България във войната е завършен.  
Първата световна война променя съществено облика 

на стопанския живот в международен мащаб. За първи път 
воюващите страни правят опит за създаването на военна 
икономика чрез мобилизацията на всички отрасли на сто-
панството. Частична предварителна подготовка още в на-
вечерието на световния конфликт е проведена в отделни 
държави и то само в областта на прехраната. Такъв е слу-
чаят с Англия пристъпила към създаването на “Кралска ко-
мисия за хранителни продукти и сурови материали”, в Гер-
мания работи пък “Постоянна комисия”, а във Франция е 
създаден “Народен департаментален комитет за снабдява-
не с храни и пр.795 

Но още в началото на войната става ясно, че предп-
риетите продоволствени мерки са недостатъчни, за да за-
доволят бързо нарастващите военни потребности, както и 
тези на цивилното население. В отговор воюващите държа-
ви са принудени да мобилизират икономическите си ресур-
си и с оглед на военновременните условия да организират 
цялото производство, потреблението и разпределението, 
финансите, транспорта, комуникациите и пр. Всичко това 
протича при една обща закономерност, изразяваща се в 
разширяване намесата на държавата в стопанския живот. 
Обхванати са важни производствени звена, създават се 
специални държавни институции за ръководство и контрол 
на военното стопанство. Трябва да се отбележи обаче, че в 
отделните страни провеждането на системата за военнов-
ременно регулиране на икономиката чрез серия от мобили-
зационни мероприятия се реализира с различен успех. 

За България също важат горните характеристики и 
опитите за регулиране и организиране на стопанството при 

                                                  
795 Саздов, Д., Пантев, А., Кацаркова, В. и др., История на нацио-
налното и световното стопанство, с.275-276./Военновременно регу-
лиране на икономиката в големите воюващи държави/. 
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засилена роля на държавата.796 Но още тук може да се по-
сочи, че значителна част от предприетите законодателни 
мероприятия остават частични и неефективни. Това обсто-
ятелство е обусловено от различни причини и фактори сред 
които липсата на предварителна стопанска подготовка, 
бързо изчерпване на наличните суровинни и човешки ре-
сурси, характера на политическото управление, взаимоот-
ношенията със съюзниците и пр. 

В сравнение с активната дипломатическа и военно-
техническа подготовка за включването на България в Пър-
вата световна война, мобилизационните мероприятия със 
стопански характер по време на обявения неутралитет ос-
тават с второстепенна важност. В това отношение управля-
ващите не преоценяват опита от наскоро завършилите 
Балкански войни. Все още има оптимизъм, че българската 
икономика е достатъчно силна, за да издържи една нова 
война. 

През краткия период на мирновременните 1914г. до 
есента на 1915г. все пак официалната власт се насочва към 
осъществяването на някои стопански инициативи. Те се 
предприемат с цел да се стимулира производството, да се 
възстановят изчерпаните запаси от храни и предмети по 
време на Балканските войни като се създаде продоволст-
вен и суровинен фонд.797 Мерки са предприети за преодо-
ляване на възникналите негативни процеси във финансо-
вата система, с цел да се овладее и запази нейната ста-
билност. 

Опитите за предварителната подготовка с оглед на 
едно предстоящо включване на България във вече започ-
налата Първа световна война се изчерпват с няколко ме-
роприятия. Те се отнасят до: забрана на износа за някои 

                                                  
796Кацаркова, В., Държавното регулиране на стопанството в Бълга-
рия в годините на Първата световна война (1914-1918 г.), С., 1969, 
дисертация, Изследвания по българска история, т.VІІІ, с.242 и сл. 

797 Вж. Попов, М., Задачи и организация на военното стопанство, 
С.,1940; Обрешков, Т., Война и народно стопанство, С., 1921. 
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артикули (главно зърнени храни); налагане отново на мора-
ториум във връзка с плащанията по граждански и търговски 
сделки; продължаване забраната от 1912 г. за свободния 
обмен на банкнотите срещу благороден метал; нормиране 
на продажните цени за някои предмети от първа необходи-
мост.798 

С така предприетите действия са дадени основните 
държавни насоки, вярно оценявани от ТИК като “слагане 
началото на всички ония изключителни мерки от финансов, 
социален, икономически, военен и пр. характер, с които се 
подготви системата на военното стопанство”799 В създаде-
ните условия ефективното решаване на неотложните и 
важни задачи предполага висока степен на сътрудничест-
вото между частната инициатива и държавата, която ще 
доминира в определяне на насоките и ще запази своя конт-
рол.  

Камарите като официални институти се чувстват об-
вързани с волята на официалната власт. Същевременно 
като представители на търговци, индустриалци и занаятчии 
те не се отказват да ги защитават особено в случаите, кога-
то се преценява че техните частни интереси не са в проти-
воречие с общонационалните. 

След като правителството на Радославов пристъпва 
към реализация на първите мобилизационни мероприятия, 
камарите изразяват своето принципно съгласие. То е 
придружено с пожелание ограничителния режим да остане 
в рамките на необходимостта, на належащия минимум, за-
щото в противен случай вместо полза взетите решения би-
ха могли да принесат само вреда. Камарите започват да 
следят с внимание в своите райони първоначалното въз-
действие на въведените мерки върху стопанските процеси. 

                                                  
798 ДВ, бр.5 от 30 юли 1914; бр.168 от 28 юли 1914; бр.180 от 12 
авг.1914. 

799 Отчет за дейността на Бюрото на Бургаската търговско-
индустриална камара от месец януари 1915 до края на 1918г., 
Бс.,1918, с.4. 
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На обсъждане са подложени настъпилите положителни и 
отрицателни ефекти. 

За да се коментира създадената ситуация и се изра-
боти аргументирана позиция по всеки от правителствените 
актове, в София от 13-16.Х.1914г камарите свикват обща 
конференция. Тук се правят обстойни разисквания, разме-
нени са мнения и оценки, въз основа на които е изработена 
резолюция. Тя е изпратена до министър-председателят, 
както и до МТПТ, Министерство на финансите и Министерс-
тво на правосъдието. Документът по същество представля-
ва едно обстойно изложение на вижданията във връзка с 
мораториума, износа, нормирането на цените и изплащане-
то на реквизициите.  

Към въведения през юли 1914г. мораториум, който 
препотвърждава ограничителните мерки за плащанията по 
граждански и търговски сделки, камарите се отнасят с пъл-
но одобрение. Това се свързва с очевидните първоначални 
симптоми на разстройство в икономическия живот, повлиян 
от започналата война. В резолюцията от 7 точки са напра-
вени следните конкретни препоръки: да се продължи срока 
на действие на мораториума с 3 месеца при уговорка, че 
Министерския съвет ще може да даде ново продължение, 
ако парламента не заседава; да се пресметне “мораторният 
интервал” за всяко задължение по отделно, а не всички за-
дължения да стават изискуеми в един и същи ден; да се 
постанови в закона, че няма да се попречи на кредитора да 
вземе охранителни мерки против длъжника; в законовите 
текстове да се отрази изрично, че не може лихвата да бъде 
повишавана вън от договорената стойност преди морато-
риума, както и да се фиксира максимум 6% лихвата за 
международните плащания и др.800  

Особена чувствителност камарите проявяват по въп-
роса за лихвите. И преди конференцията е коментирана 

                                                  
800 Конференцията на търговските камари, Народно стопанство бр.17, 

1.ХІ. 1914. 
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“пагубната политика”, особено на частните кредитни инсти-
тути, които неоправдано и “извънмерно покачват лихвите в 
навечерието на мораториума” в диапазон 7-12%.801 Своев-
ременни постъпки пред правителството за преодоляване на 
това явление прави Варненската камара, която се обръща 
за подкрепа към останалите ТИК в страната.  

Както бе посочено, по силата на новите законови пра-
вила са въведени сериозни ограничения върху износа. 
Първоначално камарите заемат положителна позиция и 
подкрепят тези действия на кабинета, с убеждението че та-
ка се защитават обществените интереси,осигугрявайки 
продоволствието на населението. Заедно с това са изказа-
ни някои основни възражения, които се отнасят до обхвата 
на стоките, попадащи в забранителния режим. Затова на 
конференцията в София се изработва един списък от стоки 
с настояване те да бъдат освободени и включени отново в 
експортния оборот на страната.  

Сред тези 27 артикула са: царевица, боб, пшеничено 
брашно, домашни животни и птици, гайтани, вълнени сукна, 
дървени въглища, пресни и сушени овощия, различни ви-
дове кожи, кашкавал, сирене и пр.802 Изтъкваните аргумен-
ти са, че годишната земеделска реколта от боб, царевица, 
пшеница и др. е добра, че някои от стоките са традиционна 
част от нашия износ и е твърде неуместно да се стига до 
крайни забрани. Това би довело до рязко намаляване на 
експортния обем, с неблагоприятно отражение върху тър-
говския баланс на страната. Посочват се и конкретни при-
мери – за експортните мелници, които “за денонощие имат 
продукция, възлизаща на около 45 вагона” и при забраната 

                                                  
801 Ив.Екимов, Законът за мораториума, Економически преглед, кн.3, 

1-15.Х.1914. 
802Конференцията на търговските камари, с.3-4. /Списъкът на 27-те 
артикула съдържа и стойността на всеки по отделно. Цените са оп-
ределени като базови от 1911г. Посочена е и общата сума от износа 
на изброените видове стоки, която възлиза на 77 574 620 лв./.  



350 

ще изпаднат в “една застрашителна криза”.803 Подобен е 
случаят със специалните предприятия, занимаващи се с от-
глеждането на рогат добитък, предназначен за турските и 
италианските пазари.  

Акцентът в мотивите за преразглеждане обхвата на 
забраната е поставен и върху друг важен проблем. Той 
произтича от поетите ангажименти за вече сключени и 
влезнали в сила сделки, които реално са застрашени да не 
се реализират. В такъв случай загубите за българските 
производители и търговци ще бъдат сериозни. Законът за 
износа заварва много от вагоните натоварени и готови да 
отпътуват зад граница. От своя страна, Дирекция на желез-
ниците и пристанищата дава нареждане за тяхното разто-
варване, дори нещо повече – започва да събира от търгов-
ците експортьори такси за денгуби. Така въпросът става 
още по-комплициран.  

Като считат за свой дълг да помогнат за намиране на 
изход, камарите ходатайстват пред правителството да пре-
разгледа създадената ситуация и да разреши по целесъоб-
разност частичен износ. По този начин биха се удовлетво-
рили справедливо засегнатите частни интереси, но това 
също би било полезно и за страната, тъй като ще се реали-
зира един приход от 15-20 млн.лв.804 Тук не трябва да се 
отминава обстоятелството, че пристрастието на ТИК е тол-
кова голямо, тъй като всяко решение за частичен износ 
пряко ще засегне интересите на техните членове. На мест-
на почва ТИК предприемат някои самостоятелни действия, 
за да решат конкретните проблеми с транспорта. В резул-
тат на оказания натиск от страна на Бургаската камара и 
след упорити настоявания, включително от другите ТИК, е 
получено съгласието на Дирекцията на БДЖ да разглежда 
всяка рекламация като отделен случай.805 

                                                  
803 Пак там. 
804 Пак там. 
805 Отчет за дейността на Бюрото на Бургаската ТИК..., с.6. 
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На Софийската конференция от октомври 1914 г. осо-
бено внимание е отделено на Закона за определяне на па-
зарните цени на някои съестни продукти /впоследствие той 
е изменян и допълван/. В резолюцията се посочва, че този 
акт вместо да реализира “едно легално запазване интере-
сите на всички съсловия, той предизвика редица нежела-
телни инциденти”.806 Като основна причина за това се из-
тъква самата процедура за определяне на цените. По съ-
щество тя е предоставена на общинските съвети. Камарите 
оспорват нивото на тяхната компетентност и опасността 
безапелационно да бъдат решавани въпроси, които са от 
толкова важно и деликатно естество. За още по-
нецелесъобразно се изтъква обстоятелството оценителски 
права да имат и на най-малките общини.  

След размяна на мненията в резолюцията е направе-
но предложение определянето на цените да се извършва 
от комисии пребиваващи в “главните производствени цент-
рове”, седалища на ТИК. В състава на комисиите да се 
включат: постоянното присъствие на общината, окръжния 
управител, финансовия началник и един представител на 
търговските камари. От тези няколко центрове, другите об-
щини трябва да вземат за основа определените стойности, 
към която като се пресметнат транспортните разходи ще 
могат да бъдат определени и крайните нормирани цени, 
валидни за съответното населено място.807 С така напра-
вените предложения камарите се обръщат към правителст-
вото с настоятелна препоръка да бъде изменен вече дейс-
тващия закон. 

Към основните мероприятия, предприети от офици-
алната власт, за военновременно регулиране на икономи-
ката в България, е приетият Закон за стопански грижи и 
обществена предвидливост. Народното събрание започва 
обсъждането на проекта в началото на 1915 г. За намере-

                                                  
806 Конференцията на търговските камари..., с.4-5. 
807 Пак там, с.4-5. 
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нията на правителството камарите се информират от съ-
общения в пресата. Но веднага последват техните енергич-
ни действия, за да бъдат включени под някаква форма в по-
нататъшното обсъждане.  

Бюрото на Пловдивската камара се обръща с молба 
към министър-председателя Радославов да се предостави 
възможност на ТИК със свои делегати да участват в парла-
ментарната комисия, която е ангажирана с предварителни-
те работи по внесеното законодателно предложение.808 В 
резултат действително е постигнато съгласие на изпълни-
телната власт и всяка от камарите изпраща свои предста-
вител, който да участва в парламентарното обсъждане на 
законопроекта за СГОП. За да се подготви по-добре и с 
конкретни предложения, Пловдивската камара организира 
събрание на всички житари от района. Целта е да се чуят 
мненията на заинтересованите търговци и производители, 
а въз основа на тях да се изработи обширен рапорт, в който 
ясно и точно да се формулира и изложи гледището и пози-
цията на камарата.809  

В законопроекта се предвижда създаването на специ-
ализиран комитет, който да стои в центъра на една система 
по прехраната, организирана и контролирана от държавата. 
В парламента, изхождайки от партийните си позиции, депу-
татите обсъждат структурата, функциите, задачите и съста-
ва на новата стопанска организация. Мненията се движат в 
широк периметър – от отхвърляне монопола на държавата 
в областта на продоволствието и запазване на частната 
търговия, преминаване през умерените възгледи на част от 
опозицията, до крайно радикалните предложения за въ-
веждане на система от мерки, подхождащи на държавен 
социализъм.810 Независимо от изтъкваните аргументи, зад 

                                                  
808 Съкратени протоколи от заседанията на Пловдивската търговска 
камара на ХХІV и ХХV р.с., с. 8-9. 

809 Пак там. 
810 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, І р.с., с.2436-2437, 2453-

2454, 2473-2476. 
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много от направените оценки и предложения става оче-
видно,че стоят различни икономически интереси, възлагани 
на създаващия се Комитет по прехраната. В скоро време 
това е доказано от практиката.  

След дебатите и направените различни предложения 
на народните представители, правителствения проект е 
наложен. Като пряк резултат е създаден Комитета за об-
ществена предвидливост. В неговия състав влизат 14 души 
– главни секретари на отраслови министерства, управите-
лите на БНБ и БЗБ, представители на Мелничарския съюз и 
др.811  

По силата на чл.11 от новия Закон за обществена 
предвидливост в Комитета влизат представителите на 5-те 
търговски камари: П.Лисев (София), В.Шопов (Пловдив), 
К.Ранков (Варна), Ал.Топалов (Бургас), Д.Руевски (Русе).812 
Представителството на камарите е застъпено и в ръководст-
вото на създадената специална комисия за търговията със 
зърнени храни. Нейни подпредседатели стават Сава Ж. Да-
цов от Софииската камара и от Варненската Коста Ранков.813  

Още с началните си стъпки комитетът започва да 
боксува. Сериозните слабости, допуснати при нормирането 
на цените и осъществяването на държавния контрол, както 
и под въздействието на други стопански и обществени фак-
тори, водят до възникването и задълбочаването на редица 
проблеми. Състоянието на вътрешния пазар бързо се вло-
шава. В условията на растящ стоков дефицит и големи це-
нови колебания натискът на частните търговци се засилва, 
а полето за черната борса се разширява. Така че в разгара 
на лятото, през август 1915г. Министерският съвет е прину-

                                                  
811 ДВ, бр.54 от 7 март 1915. 
812 Комитет за обществена предвидливост, Економически преглед, 
кн.13-14,15-31.ІІІ.1915. /Представителите на ТИК са назначени със 
заповед № 269/11.ІІІ.1915 от министъра на търговията, промишле-
ността и труда./ 

813 Кацаркова,В., Икономиката на България през Първата световна 
война,цит.съч., с.50. 
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ден да освободи търговията със зърнени храни. 
Настъпилото истинско объркване в търговските дела 

създава брожение сред заинтересованите среди, които 
търсят начини и средства да защитят легитимните си пра-
ва, гарантирани от закона. В тази обстановка като навреме-
нен отклик на напрежението идва инициативата на камари-
те да се свика конференция в София. Тя се провежда на 7 
– 8.VІІІ.1915г. и на нея присъстват представители на тър-
говци от районите на софийската, русенската, бургаската и 
пловдивската ТИК, сред които са: Г.Жечков, К.Берлинов, 
Ст.Обрейков, П.Сираков, К.Цоков, Хр.Рашков, М.Андреев, 
Д.Ненов, П.Мушанов, А.Бояджиев и др.814 

Дискусиите и обмяната на мнения засягат двата зако-
на – за определяне на продажните цени на стоките от пър-
ва необходимост през време на обществени кризи и бедст-
вия, както и този за обществената предвидливост. Като 
обобщение на обсъжданията се изработва едно мотивира-
но изложение до правителството. То е базирано, както сами 
отбелязват представителите на форума, върху данни на 
действителното положение на пазарите у нас и в чужбина. 

В документа са застъпени позиции по няколко основ-
ни въпроса. Те засягат непосредствено особено тревожна-
та тенденция на поскъпването, която се разгръща и обхва-
ща все по-широки слоеве от населението в страната. По 
проблема за определяне на продажните цени на стоки от 
първа необходимост критиките се отнасят до липсата на 
“един и същи мащаб”, проявите на “двоякост” от страна на 
държавната власт при прилагането на собствените си раз-
поредби, докато би следвало да има еднакви стандарти в 
отношението към всички граждани.815  

                                                  
814 Конференцията на търговците по нормиране цените на продукти-
те, Народно стопанство, бр.13-14, 1.ІХ. 1915. 

815 Пак там. 



355 

Негативно развиващите се процеси довеждат до още 
една важна инициатива. Тя е на столичния кмет Р.Радев. 
Под неговия патронаж се организира и свиква на 4-
5.ІХ.1915г. в София “първия по рода си конгрес” на предс-
тавители на общинските управи от цялата страна.816 Ос-
новните проблеми, които се обсъждат са свързани със За-
кона за обществената предвидливост и мерките за неговото 
реализиране, прилагани от Комитета.  

В работата на форума участие взимат и представите-
ли на камарите. От страна на Софийската ТИК присъства 
Сава Ж. Дацов. Той изнася реферат за “Скъпотията и мер-
ките против нея”. Най-напред са коментирани причините за 
това явление. Главните от тях, подчертава докладчикът, 
пряко произтичат от войната, но те се допълват и от причи-
ни с вътрешен характер. В изложението си Дацов подчер-
тава, че овладяването на тенденцията към растящо пос-
къпване на живота може и трябва да се осъществи чрез ве-
че възприетото нормиране на цените, защото това е средс-
твото за ограничаване на спекулативната и произволна 
търговия.817 За преодоляване на възникналата ситуация се 
предлагат и някои конкретни мерки: определяне на два ви-
да хляб –питателен и по-евтин за бедните и луксозен за 
имотното население; осигуряването на продоволствен за-
пас на всяка община за един месец напред; при определя-
не цената на стоките те да се разделят в две категории – 
вносни и местни и др.818  

В края на конгреса е приета резолюция. В нея са из-
ложени основните решения на общинските представители 
от цялата страна, техните препоръки до правителството за 
подобряване на продоволствената обстановка в страната и 

                                                  
816 Софийски общински вестник, бр.16, 11.ІХ.1915. 
817 Пак там. 
818 Пак там. 
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задържане процеса на стремителното поскъпване.819 При 
съпоставяне съдържанието на някои формулирани пункто-
ве в резолюцията на общинарите, с резолюцията приета от 
конференцията на камарите, проведена през есента на 
предходната 1914г., може лесно да се установи, че част от 
препоръките на ТИК към правителството са възприети за 
уместни и рационални. Именно за това сега те са препот-
върдени от представителите на местната власт в страната.  

Скоро става очевидно, че дейността на Комитета за 
обществена предвидливост е крайно неефективна по отно-
шение на главната задача – уреждане системата на продо-
волствието. Предприетите мерки се оказват половинчати, 
редица действия са противоречиви, което доказва липсата 
на ясна концепция за управленските правила и тяхното при-
лагане. Причините за бързия провал се допълват и от нега-
тивното влияние на други фактори, като например усилена 
спекулация във вътрешната търговия със земеделска про-
дукция и то в много случаи при съучастието на държавни ор-
гани; практиката на МС да раздава разрешителни за износ, 
облагодетелстващи отделни лица, фирми и дружества; се-
риозни пропуски в дейността по ценообразуването от страна 
на общините; липсата на контролен орган по прилагането на 
Закона за обществената предвидливост; засилване на без-
работицата и намаляване доходите на населението и пр. 

Опитът на различни стопански фактори, включително 

                                                  
819 Пак там. В решенията се предвижда: забрана на износа на храни-
телни продукти /особено зърнени храни/; обезпечаване от прави-
телството на евтини храни за населението; формиране на еднакви 
цени във всички производствени центрове като се остави свобода 
на общините да взимат за основа тази нормировка и добавят раз-
носките по превоза, таксите и максималаната печалба на дребните 
търговци; да се анкетира количеството на продуктите в Царството, 
намиращи се във всяка община и пр. В 10 т. са формулирани пре-
поръките към правителството, сред тях се посочва, че за членове 
на Комитета за обществена предвидливост трябва да се включат с 
преимущество изборни лица от градските съвети, търговските ка-
мари, стоковите борси или индустриалните сдружения и пр.  
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и камарите, да окажат въздействие за правилното провеж-
дане на държавните мероприятия остава в общи линии 
безрезултатен. 

Всичко това предизвиква общественото разочарова-
ние и нарастване на недоволството. Критики започват да се 
сипят както от професионалните, така и от политическите 
среди. Комитетът за обществена предвидливост е обявен 
за една дискредитирана “par excellence” партизанска орга-
низация, която трови народа с лош и скъп хляб, не регулира 
цените справедливо, а укрива и санкционира спекулата.820 
Затова още в края на лятото на 1915 г. Министерският съ-
вет “освобождава” търговията със зърнени храни.  

Междувременно събитията се развиват с голяма бър-
зина и страната е на прага да започне участието си в Пър-
вата световна война. През октомври 1915г. е обявена мо-
билизация и 530 хилядна армия е изведена на фронтовата 
линия със Сърбия. Новите обстоятелства довеждат до съ-
ществена промяна във вътрешнополитическата обстановка 
и слагат отпечатък върху всички сфери на обществения 
живот.  

Промяна настъпва и в дейността на различните сто-
пански организации, включително на търговските камари, 
които и този път изпращат голяма част от своите членове и 
чиновници под бойните знамена. Широкият обхват във 
функциите на ТИК е видоизменен като сега се налага те да 
работят в условията на усилена държавна военновременна 
намеса в отделните сектори на икономическия и социалния 
живот. Макар и със затруднения поради намаления си със-
тав, камарите продължават да присъсъстват под една или 
друга форма в обсъждането и решенията на най-
актуалните проблеми, предизвикани от войната.  

Въпросът за осигуряване продоволствието на войска-
та и цивилното население продължава да създава сериоз-

                                                  
820 Цанков,Ал., Законът и Комитетът за обществена предвидливост, 
СпБИД, г.ХVІІІ, кн.5-6, 1915; ЦПА, ф.11, оп.1,а.е.1882,л.17. 
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ни грижи на правителството на В.Радославов. Нарастват 
бързо затрудненията и в производството. Затова официал-
ните фактори все по-осезателно разбират нуждата от въ-
веждане на строг и ефикасен режим, осигуряващ регулира-
не и контрол в икономиката на страната. За целта през юни 
1916г. в парламента е внесен нов законопроект за СГОП, в 
които наред с всички важни разпоредби се предвижда съз-
даването на нова организация.821  

След утвърждаването на закона през август 1916 г. е 
създаден Централен комитет за стопански грижи и общест-
вена предвидливост /ЦК за СГОП/. Неговите правомощия 
сега са разширени и практически обхващат целия стопанс-
ки живот. Извършена е също промяна при конституирането 
на състава, така че в ЦК влизат 18 народни представители, 
а със съвещателни функции се предвижда да бъдат прив-
лечени специалистите от БНБ, БЗБ, от търговско-
индустриалните камари и др.822 Тази промяна е отбелязана 
емоционално в средите на ТИК като принизяване на ролята 
им, “свеждане до минимум участието на камарите” като съ-
вещателни членове на ЦК за СГОП.823  

Трябва да се отбележи обаче фактът, че в работата 
на създадените шест вътрешни сектора на Централния ко-
митет, участват популярни бивши и настоящи членове на 
търговските камари. Такъв например, е случаят със секре-
таря на Бургаската камара д-р Ан.Стоянов, който е един от 
началниците на продоволствения отдел, Атанас Буров пък 
е определен за шеф на индустриалния отдел, за търговия-
та отговаря също член на камарите и др.824  

                                                  
821 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, ІІ изв.с., 1916, с.384. 
822 ДВ, бр.180, 26.VІІІ.1916. 
823 Отчет за дейността на Бюрото на Бургаската търговска камара, 
с.17. 

824 Доклад на ЦК за СГОП до ХVІІ ОНС , ІІІ р.с. за дейността му от 
30.VІІІ.1916 до 1.ІІІ.1917, с.4-5;Съкратени протоколи на ІІІ конгрес на 
търговско-индустриалните камари, състоял се във Варна от 23 до 
28 юни 1919г., Вн., 1920, с.39; /Атанас Буров е бил действителен 
член на Варненската търговска камара в предвоенния период /. 
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Затрудненията в работата на Централния комитет за-
почват да се проявяват още с първите му практически 
стъпки. Въпреки стремежът да се осигури нормалното про-
доволствие на войската и цивилното население, проблемът 
непрекъснато се задълбочава. Още през 1916г. в страната 
е регистриран истински глад. Хлебните дажби са намалени, 
под контрол попадат 66 вида хранителни и други стоки от 
първа необходимост. Но каквито и мерки да се предприе-
мат те остават с частичен характер и не успяват да внесат 
положителна промяна в областта на прехраната.  

Така се стига до прехвърляне на продоволствието от 
ЦК за СГОП на Главно тилово управление. Съществени 
затруднения се изпитват и в областта на производството, 
което също е в обхвата на Централния комитет. Липсват 
суровини и работна ръка поради което частично или напъл-
но прекратяват дейността си редица предприятия, с изклю-
чение на милитаризираните. 

През януари 1916 г. Военното министерство провежда 
конференция с участието на делегати от камарите, за да се 
обсъди продоволствения проблем. От свое име тези делега-
ти изработват поверителен протокол. В неговата публикува-
на заключителна част са препоръчани следните мерки: ако 
Германия достави за нашата страна исканото количество 
жито тогава то да се закупи от Румъния чрез БНБ и БЗБ; да 
се увеличат цените на зърнените храни като се фиксират 
две стойности – едната за производителя и другата по-
висока за търговците; да се реквизират незабавно всички 
налични храни в страната; да се опрости и ускори плащането 
на реквизициите; да се усили контрола върху реквизицион-
ните комисии и се подобри състава им; при окончателно из-
работване на наредбите да се иска мнението на камарите.825  

ЦК за СГОП работи фактически само 7 месеца. Той се 
проваля, както и предишния Комитет. Причините са от раз-

                                                  
825 Съкратени протоколи на Пловдивската камара за ХХІV и ХХV р.с., 
с.37. Конференция по продоволствието. 
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лично естество – дублиране във функциите на военновре-
менните структури; многобройни злоупотреби извършвани 
често с покровителството на официалната власт; нелоялното 
съюзническо отношение на германците, които под различна 
форма изнасят тонове храни от страната ни. Особено отрица-
телно въздействие имат търканията, противоречията и враж-
дебността между институциите по време на управлението на 
В.Радославов. В някои случаи те стават непреодолими и се 
трансформират в “чудовищна аномалия”, което постепенно, 
но сигурно, ерозира позициите на кабинета.826  

През пролетта на 1917 г. Народното събрание приема 
изменение и допълнение на Закона за стопански грижи и 
обществена предвидливост. Така се създава поредната ин-
ституция – Дирекция за СГОП. Тя е оглавена от 
ген.Протогеров, а във вътрешната си организация има ня-
колко служби за: селскостопанско производство, индустрия, 
външна търговия, прехрана, регулиране на вътрешната 
търговия и реквизиции.827 

Към основния състав на Дирекцията, който наброява 
около 900 души, Министерският съвет командирова и члено-
ве на търговско-индустриалните камари. Тук, те трябва да 
изпълняват различни задачи. В икономическия отдел в ка-
чеството на помощник–началник работи Ив.Екимов, които е 
подпредседател на Варненската ТИК; като пръв заместник 
на Протогеров в търговския отдел пък работи друга известна 
фигура от средите на същата камара - П. Петрович; в коми-
сията по нормиране цените на някои стоки участват и други 
представители на ТИК – Ал. Киров, Ян. Икономов и др.828  

                                                  
826 Кишкилова,П., Кризисни моменти в управлението на Радославо-
вия кабинет и падането му от власт през 1918 г., Исторически прег-
лед, кн.2, 1993, с.76. 

827 ДВ, бр.5, 6.ІV.1917; бр.75, 16.ІV.1917. 
828 Известия на Дирекция за СГОП, т.І, №1 от 21 апр.1917. /Със Запо-
вед № 4/10.ІV.1917 са назначенията на Ал.Киров и Ян.Икономов/; 
Дирекция за СГОП. Отчет на индустриалния и икономическия отде-
ли за 1917, С.,1919, с.66; ІХ общо годишно събрание на Бургаската 
търговско-индустриална камара от 25-30.І.1919г., Бс.,1919, с.7. 
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Почти веднага след създаването на Дирекцията за 
СГОП, нейният шеф ген.Протогеров влиза във връзка с ка-
марите по повод на въпроса за нормирането на цените. 
През втората половина на април 1917 г. той заедно с под-
директора П.Петрович посещават Пловдив.829 Камарата, 
която предварително е уведомена, организира голямо съб-
рание, на което присъстват местните търговци. Пред тях 
Протогеров и Петрович изясняват ситуацията в страната, 
тежкият проблем с прехраната и за решаването му апели-
рат към търговското съсловие за неговото активно сът-
рудничество на съответните държавни органи. В резултат 
на тази визита, на Пловдивската камара е предоставена 
пълна свобода по въпроса за нормировката на цените и пе-
чалбите “като в случая тя действа като орган на Дирекция-
та”.830  

В резултат е извършена кратка, но активна работа по 
регистриране на стоковата наличност и равнището на цени-
те в района. Свикани са и няколко събрания с търговците, в 
които те са информирани за кои стоки трябва да подават 
декларация в камарата, а също така е пояснено, че “с про-
токол всяко съсловие определя с каква печалба върху кос-
туемата цена се задоволява да продава” и пр.831  

Но вместо порядък, тази дейност на камарата пре-
дизвиква объркване, суматоха и уплаха сред заинтересо-
ваните среди. Една от причините е липсата на специални и 
точни наредби на дирекцията как да се действа. Затова 
секретаря на Пловдивската камара П. Карапетров заминава 
за столицата и тук съвместно с представители на Софийс-
ката камара и Дирекцията за СГОП се изработват наредби-
те за нормирането на цените на стоките от първа необхо-

                                                  
829 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.39. 

830 Пак там. 
831 Пак там. 
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димост.832  
В отчета си за разглеждания период Бургаската кама-

ра отбелязва с критичен тон, че наистина “в началото Ди-
рекцията даде вид, че цени института на търговските кама-
ри”, но става ясно също, че по отделни въпроси това е ста-
вало избирателно и с предпочитание понякога само към 
Софийската и Пловдивската ТИК.833 

Въпреки предприеманите мерки от Дирекцията, в ня-
кои от които тя се ползва от сътрудничеството на камарите, 
обстановката в страната остава сложна и кризата се за-
дълбочава. На вътрешния пазар продължават да липсват 
най-необходимите стоки, вносът е намален, силно разстро-
ена е прехраната на населението и войската, в търговията 
се ширят спекулата и корупцията. Всичко това тревожно е 
отразено в един доклад до цар Фердинанд. В него се отбе-
лязва тягостната картина: “България не е господар на свои-
те граници и търговия, няма ред, няма власт, анархията 
застрашава устоите на държавата, но борбата срещу нея е 
пасивна...”.834 

При създаденото положение скорост набират и поли-
тическите критики, особено на лявата опозиция. Проблемът 
с продоволствието се изтъква като най-силния индикатор за 
недъзите в цялостната политика на управляващите. От 
трибуната на Народното събрание се протестира най-
енергично против действителността, при която “десетки, 
стотици хиляди гладуват, а една малка част увеличава 
конфорта, увеличава разкоша, лудия живот, лудите па-
ри”.835 

В търсенето на ефикасни мерки за овладяване на 

                                                  
832 Съкратени протоколи на Пловдивската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с.40. 

833 Отчет на Бюрото на Бургаската търговска камара за 1915-1918г., 
с.20. 

834 ДА-София, ф.237, оп.1, а.е.310, л.6, 13-15, 68-69. 
835 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, р.с. от 19.ХІІ.1917, с.344. 
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кризата и решаване на най-неотложните проблеми, през 
1918г. Закона за СГОП претърпява още едно изменение. С 
него се цели известно освобождаване на търговията чрез 
ограничаване правата на ръководителя на Дирекцията за 
СГОП, което не донася желаното подобряване на положе-
нието в страната.  

Осъществяваната през периода на войната държавна 
намеса в стопанския живот на страната, свързана с ограни-
чаване на “личната свобода на действие в областта на 
производството, разпределението и консумацията на бла-
гата”, което законово се разширява всяка година чрез със-
редоточаване на разпределителни и контролни функции в 
ръцете на Дирекцията за СГОП, е окачествено от Софийс-
ката камара като “държавен социализъм”.836 Посочва се 
още, че целите в името на които е създадена Дирекцията 
не са постигнати. Напротив, подчертава ръководството на 
камарата в свой отчет, с дейността си Дирекцията за СГОП 
“още един път доказва, че държавата е лош стопанин, че 
бюрократичния механизъм е съвсем неподходящ за сто-
панска дейност”.837 

При анализа на съхранените и достигнали до нас до-
кументи се налага извода, че камарите са проявявали оп-
ределена двойнственост по отношение на разгледаните по-
горе институти за стопански грижи и обществена пред-
видливост. От една страна, те са делегирали свои предста-
вители в двата комитета и в Дирекцията за СГОП и така 
пряко са партнирали на държавата при упражняваните от 
нея мобилизационни мероприятия и контролни функции. От 
друга страна, камарите се опитват да омаловажат този 
факт, като дори са готови да отправят сериозни упреци към 
управляващите.  

Тази двусмисленост в позициите е отбелязана по-

                                                  
836 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.197. 

837 Пак там. 
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късно, в работата на ІІІ-я конгрес на камарите. Кирил По-
пов, който е поканен да присъствя на форума, отбелязва: 
”В първия комитет главните дейци, двамата председатели 
бяха, единият председателя на Варненската камара, други-
ят подпредседателя на Софийската. Във втория комитет 
един от двамата върховни шефове, тъкмо тоя на търговия-
та, бе един от най-видните членове на търговския свят и на 
търговските камари. Той организираше цялата служба. Как-
во да се каже за самата Дирекция? Та в нейния например, 
търговски отдел бяха събрани изключително председатели, 
подпредседатели и секретари бивши и настоящи на търгов-
ските камари и само хора от търговското съсловие. Първи-
ят върховен шеф на търговския отдел бе бившия дългого-
дишен председател на Варненската камара.Той пръв наре-
ди службата абсолютно свободно.” и т.н.  

Очевидно е, че твърдението, поддържано от камарите 
за пренебрежителното отношение и незачитането им от 
страна на офицалната власт, е напълно несъстоятелно. 
Най-вероятното обяснение за този факт е желанието да се 
избегне споделянето на отговорността за многоброните 
слабости, допуснати от Комитетите и Дирекцията за СГОП. 

През периода на Първата световна война проблемите 
във финансовата област бързо се задълбочават. В обсъж-
дането и решаването на някои от тях участие взимат и ка-
марите.  

В края на 1916г. по инициатива на социалдемократите 
в НС е внесен законопроект за данъка върху печалбите, 
придобити във военното време. Той е с подчертан социал-
но-икономически характер и е подкрепен също от другите 
парламентарни групи. Очакванията предложението да се 
обсъди и процедурата да протече бързо, са подхранени от 
изявленията на финансовия министър Тончев, че лично ще 
подкрепи подобна инициатива.  

Законопроекътът е изработен като аналог на законо-
дателството в други воюващи държави, но е съобразен и с 
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общественото мнение в страната по въпроса за военнов-
ременните печалби. Постановленията, предвидени в 21 
члена, са формулирани върху принципите за солидарност 
на всички социални групи при понасяне тежестите, произ-
тичащи от войната, но най-вече от лицата и дружествата 
натрупали печалби през военните години. Законопроектът е 
приет на първо четене, но от тук насетне той потъва в пар-
ламентарните архиви. 

След около едногодишно протакане, окачествявано 
от лявата опозиция като “позорно за Радославов”, на 
10.ХІ.1917г. Народното събрание подновява обсъждането 
на изоставения законопроект. Този път наложителността от 
довеждане докрай на започатото дело се обосновава с пос-
тигането на две цели. Първата е финансова и пряко произ-
тича от нуждата да се засилят държавните приходни източ-
ници, както и осигуряването на средства за покриване на 
насъщни социални потребности. Втората причина, поради 
която въпроса не търпи отлагане е поради обвързването му 
с бюджета за 1918г., в който са включени постъпления от 
предвидения данък.838 

При обсъждането в пленарната зала опозицията под-
чертава, че държавата трябва да вземе това, на което има 
право и на което “всички държави отдавна са посегнали”.839 
В допълнение се посочва, че Германия от началото на 
войната е събрала от този данък повече от 1,5 млд. марки, 
Англия над 300 млн.лири, а някои икономисти от тези стра-
ни са отишли и по-далеч като са поискали частична или 
пълна конфискация на приходите и имотите придобити по 
време на войната.840 

Въвеждането на данъка върху печалбите придобити 
по време на войната гони освен фискалната и друга не по-

                                                  
838 Прогнозираните приходи от данъка заедно с държавната връхнина 
възлизат на 145 млн. лв. 

839 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, зас. от 18.ХІІ.1918, с.321-
322. 

840 Пак там. 
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малко важна – моралната цел. Тя се отнася до дълга към 
тези, които са по фронтовете. И ако на дело трябва да се 
покаже патриотизма, то е именно в този случай, когато 
срещу саможертвата на войниците правителството трябва 
да извършва съпътстващи и адекватни действия на соли-
дарност.  

Под силния натиск за придвижването на въпроса, 
правителството внася свой законопроект. Той предвижда 
облагането да се извърши с еднакъв процент за сумите над 
5000 лв., което да важи както за малките, така и за крупните 
предприятия. При обсъждането се подчертава, че този под-
ход има редица слаби страни, тъй като ще засегне в най-
голяма степен дребните търговци и занаятчии. В същото 
време при относително ниското и недиференцирано обла-
гане няма да бъдат засегнати чувствително големите капи-
тали, които ще запазят своята жизненост.  

На коментар подлежи също и начина за установяване 
на печалбите. В това отношение съществуват редица 
трудности натрупани във времето поради дългото отлагане 
на закона. Народният представител от лявата опозиция 
Н.Сакаров, отбелязва: “Ние не се чудим на цинизма на на-
шите богаташи, които станаха от голтаци милионери, ние 
скърбим, че цели три години се борим за прокарването на 
данъка върху печалбите и Радославовото болшинство осу-
ети всичките ни усилия. Това закъснение е източник на 
всички мъчнотии, помогна за укриването на сделки за ми-
лиони. То спаси напусналите България чужди бан-
ки...преходящи спекуланти, политици, журналисти...Затова 
и отговорността за укриването на огромните незаконни пе-
чалби, допълва Сакаров, трябва да падне върху престъп-
ните министри, които трябва да бъдат съдени”.841 

В правителствения проект се предвижда печалбите 
да се установяват по размера на оборота. Това е подложе-
но на критики като нецелесъобразен начин и в замяна са 

                                                  
841 Сакаров, Н., Данъкът върху печалбите, Народ, бр.231, 1 ХІ.1918.  
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лансирани предложения доходите да се определят върху 
основата на балансите, счетоводните книги, кореспонден-
цията, декларациите на данъкоплатците като се обхванат 
всички предприятия, търговии и сделки с ценни книжа. Пос-
ледва ново протакане в Народното събрание, но сред об-
ществено-политическите и професионални среди дискусии-
те са продължени.  

По законопроекта за данък печалби, придобити във 
военно време, отношение взимат и търговските камари. В 
началото на 1918г. мнението на Софийската ТИК, съдър-
жащо съответните съображения и забележки е изпратено 
до Министъра на финансите, същото е публикувано в сп. 
“Народно стопанство”. На първо място се признава неотме-
нимата нужда на държавата да пристъпи към реализация 
на подготвяната мярка, която е съобразена с потребността 
от засилване на нейните финансови ресурси. Веднага 
следват обаче критични бележки. Сред тях е посочено пре-
ди всичко обстоятелството, че в така предложеният зако-
нопроект “новият данъчен товар не се разпределя спра-
ведливо върху данъкоплатците и не пада равномерно вър-
ху населението”.842 В документа Софийската камара визира 
точно “земеделческата класа”, за която в законопроекта не 
се предвижда да бъде обхваната от новото облагане. Като 
уклончиво се приема, че са разбираеми мотивите и съоб-
раженията на правителството, се иска то да отговори “със 
същата мярка на справедливост и благосклонност и към 
широката търговска класа.”843  

Допуснатото в законопроекта “привилигировано” по-
ложение на селското население, според столичната кама-

                                                  
842 По закона за облагане с данък увеличените печалби през войната, 
Народно стопанство, бр.1-2, 15.І.1918.Публикуваното писмо на Со-
фийската търговска камара изпратено до министъра на финансите 
е подписано от председателя на камарата Ст.Караджов и секретаря 
Ив.Златаров.  

843 Пак там. 
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ра, се разисква в друго нейно писмо адресирано отново до 
министърът на финансите, с копие до министърът на тър-
говията, промишлеността и труда.844 В документа отново се 
подчертава, че от гледна точка на принципа на обществе-
ната справедливост предлагания проект не е приемлив. Из-
тъкнати са съответно съображенията на камарата като се 
правят изчисления въз основа на статистически данни. 
Следвана е логиката, че “ако свръхпечалбата от войната е 
оная част от държавните разходи, които останаха у нас, а 
не се изпратиха в странство ...то никой не може да откаже, 
че земеделието заема, в реда, на ония, у които се прелеха 
платените от държавата суми, най-почетно място”.845  

Посочено е, че ако земеделското население попадне 
в обхвата на предвижданото данъчно облагане, то държа-
вата би получила допълнителен приход от около 700 
млн.лв.846 За да подсили аргументите си, в писмото Со-
фийската камара е направила изчисления също за индуст-
риалните предприятия и за вътрешната търговия с тютюн. 
От направените груби сметки излиза, че при тях могат да се 
получат много по-малки приходи от данък за военновре-

                                                  
844 Съкратени протоколи на Софийската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с.158-161 Писмо № 2004/30.Х.1918. 

845 Пак там, с.159./За основа при изчисленията са взети данни от Ста-
тистическия сборник за 1910г. В такъв случай се посочва, че 
средното производство за 8г. е 20 000 000 квинтала, от него се 
приспадат употребеното за семе и за консумация на самото селско 
население общо 13 000 000 квин.Оставащите 7 000 000 квин.за 4-ри 
години правят общо 28 000 000 квин., които са били продадени по 
15-20лв. Ако се приеме, че земеделските стопанства са получили 
само по 50 лв.военна свръхпечалба тя ще се равнява общо на 1 400 
000 000лв. Към тази свръхпечалба от зърнените храни се прибавят 
и изчислени печалби за тютюнопроизводителите – 500 млн.лв., а 
при винопроизводителите - 600 млн.лв.Така че само от 3-те артику-
ла- храни, тютюн и вино, според Софийската камара, земеделците 
са получили 2,5 млд.лв./  

846 Пак там./при евентуално прилагане на новия данък, то всяко лично 
стопанство би плащало по 250 лв. годишно за периода на 4-те во-
енни години, или общо 1000 лв./ 
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менната печалба, в сравнение със земеделието.847 За това 
в заключителната част на писмото се настоява пред ресор-
ните министри, в името на морала и справедливостта те-
жестта от облагането да се разпредели така, че да засегне 
и селячеството. 

След многократно обсъждане на въпросния данък, 
Софийската камара формулира и конкретните си бележки 
по текстове от законопроекта. Допълнения и препоръки са 
дадени по общо 26 члена от чл.1 до чл.45. Прави впечатле-
ние, че акцентът е поставен върху разширяване обхавата 
на категориите, подлежащи на данъчно облагане като в 
общата формулировка сега се включват и лица, които се 
занимават със земеделско производство и със свободни 
професии.848  

При анализа на предложенията за корекция и допъл-
нение, веднага става очевидно, че Софийската камара про-
явява пристрастие, като отива към друга фаворизация. Тя 
се отнася до индустриалното производство. Изтъкнато е, че 
чл.1, ал.2 от обсъждания законопроект за военните печалби 
противоречи на чл.16 от Закона за насърчаване на местна-
та индустрия, предвиждащ данъчни облекчения за предп-

                                                  
847 Пак там./ Според същата статистика, прилагана за земеделието, 
са дадени 261 индустриални предприятия, от тях 93 частни и 168 
дружествени; това са големите индустрии с 64 млн.лв. капитал, 74 
млн.лв. годишно производство, 57 млн.лв. за суровини, горива и 
надници и с 16,5 млн.лв.печалби. Като се има предвид,че по време 
на войната от всичките са работили само предприятия от хранител-
но-преработвателния бранш, метални, химически, текстилни и ко-
жарски с общ капитал от 46млн.лв., то и свръхпечалбата не би мог-
ла да надхвърли този капитал. От областта на търговията са даде-
ни изчисления само за евентуалната свръхпечалба от тютюна, коя-
то би възлизала на 20-25 млн.лв./. 

848 Пак там, с.161./корекцията е на чл.1, ал.1 и предвижда закона да 
засегне “всичките отделни /физически/ лица, български или чужди 
поданици, без разлика на съсловие, които са реализирали през тия 
или част от тия години някакви печалби”/. 
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риятията, които се ползват от него.849 На това основание се 
изтъква, че един път предоставени специалните облаги те 
стават неотменими, до срока определен за действието на 
закона.  

Друг момент, който е по-съществен по отношение на 
корекциите предлагани от Софийската камара, се отнася до 
определената процентна стойност на облагаемите печалби. 
Тук, се търси намаление като мотивите и съображенията за 
това са от общ характер – “да не се внесе разорение в по-
ложението на данъкоплатците, на които бъдещето не носи 
нищо утешително след сключването на мира...”.850 Предло-
жената от камарата 10-степенна скала се движи от най-
ниското стъпало 3% за печалби до 20 000 лв. преминава 
през възходящо растящите капитали, за да достигне до об-
лагаемия максимум над 500 000 лв. с 30%.851 Не е трудно 
да се констатира, че при прилагането на подобна схема ще 
бъдат засегнати най-чувствително интересите на по-
дребните производители и търговци, което ще е за сметка 
на крупните капитали на банкери, акционерни дружества и 
едри капиталистически предприятия.  

Предложенията за допълнения, дадени от страна на 
Софийската и другите камари, са приети с внимание от 
участващите в дебата по законопроекта. По някои от тях се 
опонира. В качеството си на финансист и ляв парламента-
рист, Н.Сакаров отбелязва, че “в никакъв случай не трябва 
да се позволи да се третира този данък на извънредното 
време от гледището на Търговския закон или Закона за да-
нъка върху занятията от мирно време”, а именно на такова 
“напълно съзнателно смесване” почиват възраженията на 

                                                  
849 Пак там, с.162./Столичната камара предлага да отпадне текста на 
чл.1 ал.2 “без изключение и безразлично дали са освободени от 
други данъци или им са предвидени специални отстъпки”/. 

850 Пак там, с.163. 
851 Пак там./Другите облагаеми печалби: 50 хил.лв. 9%; 100 
хил.лв.12%; 200 хил.лв.15%; 300 хил.лв.18% и др./  
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камарите.”852 Затова се обръща внимание на Финансовата 
комисия към Народното събрание да прояви прецизност по 
отношение облагането, особено на акционерните дружест-
ва.  

По-нататък, при анализа на конкретните предложения 
дадени от Софийската камара по текстовете от законопро-
екта за военната печалба, прави впечатление и нейната по-
зиция по наказателните мерки. В чл.чл.39, 40,42, 43 и 44 се 
регламентира различна степен на санкциите като за най-
тежките провинения се предвижда включително затвор от 6 
месеца. Глобите пък се движат от 50 - 500лв. и до 10 
хил.лв. Като счита, че събирането на данъци чрез прилага-
нето на наказание с тъмничен затвор не е демократична 
мярка, която “при нашите сурови нрави и политически ежби 
тя би турнала в затвор по-голямата част от българските да-
нъкоплатци” камарата настоява тя да бъде премахната.853 
Без мотив е направено и предложението размера на глоби-
те да бъде съществено намален от 50-500лв. на 10-100лв. 
и от 10 хил. на 1000 лв.854 Своите виждания, изразени в 
писмото Софийската камара отпечатва и раздава на всички 
народни представители, изпраща го също за сведение до 
останалите камари в страната, от които се търси подкрепа 
за направените искания. 

Тъй като законопроекта за военновременните печал-
би засяга пряко или косвено интересите на цялото общест-
во, то обсъждания и усилена полемика се води по страни-
ците на печата. Изказват се представители на отделни със-
ловия и организации като Съюза на българските индустри-
алци, Софийското търговско д-во, а също други търговски 
организации, акционерни дружества и банки, които в зави-
симост от своите позиции посочват недостатъците в пред-
ложения документ, отправяйки мемоари и изложения до 

                                                  
852 ЦПА, ф.11, оп.1, а.е.193. 
853 Пак там, с.165. 
854 Пак там. 
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Министерския съвет и преди всичко до министъра на фи-
нансите. 

Според преценките на Пловдивската камара, която 
следи отблизо дискутираната тема, много от формулирани-
те мнения в изпратените до официалната власт документи, 
са противоречиви, “липсва единство и хармония в схваща-
нията”, а това обстоятелство само помага на правителство-
то в намерението му да прокара и наложи своя вариант в 
НС.855Като осъзнава необходимостта от обобщаване на 
всички мнения, за да се изразят по-настоятелно и аргумен-
тирано действително необходимите и справедливи измене-
ния в законопроекта, камарите инициират свикването в Со-
фия на среща с представители от всички заинтересовани 
организации. След размяна на мнения е изработен мемоар, 
към който се прилага допълнения и преработен текст и той 
е изпратен до кабинета. Част от предложенията впоследст-
вие са усвоени от парламента при окончателното вотиране 
на законопроекта. В последната редакция на Закона за да-
нъка върху печалбите от войната, съгласно чл.31 камарите 
трябва да вземат участие чрез свои делегати във всички 
първични комисии в съответния район на ТИК, които имат 
отношение към разпределението на данъка.856 

В началото на 1917г. правителството депозира в НС и 
законопроект, с който се предвижда увеличаването на гер-
бовия налог, т.е. въвеждане на задължително поставяне на 
държавния знак върху книжата, съдържащи постановления. 
Това в най-голяма степен засяга застрахователните дру-
жества, тъй като при тях фактическото увеличение върху 
застрахователните полици става от 20 до 200 пъти. В отго-
вор засегнатите дружества от страната отправят молба до 
Финансовото министерство и до МТПТ да преразгледат от-
ново въпроса и въведат най-умерен размер при спазване 
                                                  
855 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.42. Отчет за 1918г. 

856 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.289. 
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на принципа за диференцираност. 
В случая, Софийската камара дава напълно своята 

подкрепа на отправените искания до правителството. Това 
е продиктувано от “върховния интерес да се подкрепи на-
ционалното ни застрахователно дело”, което “събира зна-
чителна част от народните спестявания” и така осигурител-
ните дружества “помагат на държавата, на окръжията, на 
общините, на частната инициатива” и т.н.857 Изразеното от-
ношение по същество представлява продължение на една 
позиция, която камарата демонстрира още в мирновремен-
ния период. На свои сесии тя повдига многократно въпроса 
за създаване на специално законодателство за застрахова-
телното дело, за да бъде поставено осигуряването на 
здрави основи и реално се насърчи дейността на застрахо-
вателните дружества у нас.  

По-късно се проектира ново допълнително облагане 
за капиталите на акционерните дружества, създадени след 
1915г. чрез разширяване на чл.167 от Търговския закон858 
Софийската камара излага своя протест с изложение до 
Министър-председателя, Министъра на финансите и този 
на Търговията, промишлеността и труда. Принципно не е 
отхвърлен основния мотив на законодателя да бъдат уве-
личени бюджетните приходи за 1919/20г., за да се търсят 
решения за изход от кризата. И все пак, като се приема на-
ложителността от специалните мерки на държавата, е нап-
равена препоръка да се действа предпазливо, за да не се 
нарушат устоите върху които почива стопанския живот на 
страната. Едно реализиране на предвидената мярка, спо-
ред Софийската камара ще осъди на “неминуема ликвида-
ция или разорение” още младите и незакрепнали акцио-
нерни дружества, а това респективно ще доведе до “катас-

                                                  
857 Съкратени протоколи на Софийската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с.105-107. 

858 Пак там, с.287. /Добавката към чл.167 предвижда: при основен ка-
питал до 3 млн.лв.облагане с 10%; при осн.капитал от 3-10 млн.лв. 
по 20%; за капитали над 10 млн.лв. за всеки милион по 10%/. 
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трофа на паричното тържище и ще парализира всякакъв 
търговски и промишлен живот” у нас.859 

През разглеждания период са налице и други прави-
телствени мерки. Те засягат в една или друга степен косве-
ното облагане, разплащането на митата, акцизите, бериите, 
различните такси по курс, определян периодично от минис-
търа на финансите, съгласувано с БНБ, забрана вноса на 
стоки, които не са от първа необходимост и пр. Стремежът 
е да се намерят форми и начини за увеличаване на бю-
джетните приходи в условията на все по-задълбочаващата 
се икономическа криза.  

Повечето от тези мерроприятия са подложени на ост-
ри критики от страна на основните опозиционни политичес-
ки сили. Ключовият момент в тях са евентуалните сериозни 
последици. Изтъква се, че фактическия резултат от пови-
шаването на косвеното облагане и предвидения механизъм 
на разплащанията ще доведат до ново повишаване на це-
ните на вътрешния пазар. При това положение допълни-
телно ще се разшири простора за спекулативно трупане на 
печалби. В същото време е изказано дълбоко съмнение 
дали държавния фиск ще подобри съществено състоянието 
си. От такава позиция левите представители в парламента 
обвиняват българската буржоазия, че търси средствата да 
си помогне “от гледището на примитивния демократизъм, 
че всеки който яде, пие, който се облича и изобщо живее 
трябва да плати своя данък”.860 Основанията за острия кри-
тичен тон са очевидни, защото косвеното облагане ще за-
сегне предметите от първа необходимост, каквито са хра-
нителни продукти, облекло, домакински принадлежности и 
всичко, без което не може. 

Характерно за отношението на камарите по въпроси 
от данъчната материя, е че те пледират за провеждане на 
цялостна данъчна реформа.  

                                                  
859 Пак там. 
860 ЦПА, ф.11, оп.1, а.е.1933, л.31. 
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Силна реакция на недоволство предизвиква поста-
новлението на Министерския съвет от 27.V.1918г. за забра-
на вноса на някои чужди стоки.861  

Веднага по този повод до камарите са отправени мно-
гобройни оплаквания на засегнатите търговците. В резул-
тат, Софийската ТИК осъществява бързо връзка с начални-
ка на отделението за митниците при МС, както и с Минис-
терството на финансиите. В изложение е описана създаде-
ната проблемна ситуация. Затова е отправена молба да 
бъде разрешен вноса на стоките, които към момента на 
публикуването на указа вече са били на път. Същото иска-
не е направено и за платените стоки, като камарата своев-
ременно е направила необходимото разгласяване сред 
търговците. Изисква се всеки, който има поръчки в чужбина 
в срок от 7 дни, а за целия район до 14 дни, да представи 
необходимите фактури или други удостоверения за съот-
ветна заверка от ТИК.862  

Такива документи постъпват в камарата и се оказва, 
че стойността на вече закупените стоки е твърде сериозна, 
възлизаща на няколко десетки милиона лева. След напра-
вената обработка на многобройните фактури констатацията 
е още по-точна. Стойността на стоките, попадащи под заб-
рана по видове е както следва: тънки памучни изделия тип 
маркезити за 20 млн.лв.; копринени платове – 5 млн.лв.; 
шоколадови и бонбонени изделия 10 млн.лв.; мебелите са 
за 500 000 лв. и в категорията разни /бижутерия, часовници, 
гоблени, дантели, парфюми, картини и пр./ сумата възлиза 
на 21,5 млн.лв.863 Позовавайки се на тези данни столичната 
камара подчертава обстоятелството, че при прилагането на 
забранителния режим загубите на търговците ще са значи-
телни и някои могат да бъдат заплашени с разорение. 

                                                  
861 ДВ, 27,V. 1918, бр.120. 
862Съкратени протоколи на Софийската търговска камара за ХІV и 
ХХVр.с., с.143./Изходящото писмо на Софийската камара № 
1022/6.VІ.1918г. е изпратено до Министъра на финансите./ 

863 Пак там. 
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Подобни сведения дават и другите камари, с което се 
привеждат в известност всички сделки направени преди да-
тата на забраната и своевременно за тях са заверени фак-
турите на търговците. Събраната информация е изпратена 
във Финансовото министерство, което обаче не взима 
веднага решение по поставения въпрос. Докато пристига-
щите стоки се трупат по митниците без да се допуска тях-
ното освобождаване, настойчиви молби за съдействие се 
изпращат също в МТПТ, но и от там не се получава жела-
ния резултат. Затова следват няколко конференции през 
м.юни и юли 1918г. на представители от камарите и Финан-
совото министерство. В тях е постигнато съгласие да се 
пропусне вноса само на онези стоки, които са вече експе-
дирани и тръгнали на път преди въведената забрана, а за 
стоките намиращи се в митниците да се даде право на тър-
говците на ново да ги изнесат.864 

В хода на Първата световна война наред с мобилиза-
ционните мерки в промишлеността, селското стопанство, 
транспорта, търговията и финансите у нас се предприема 
активна държавна намеса и в социалната област. По своя 
специфичен характер тази дейност става израз на общест-
вената необходимост, своеобразна проява на народното 
единство и солидарност в настъпилите тежки времена. 

Камарите взимат отношение към някои от социалните 
мероприятия, провеждани от официалната власт. Проблем, 
който е поставен на обсъждане още в началото на Първата 
световна война, е във връзка с тенденцията на увеличава-
щата се безработица у нас. Бургаската камара, като анали-
зира обстановката в прилежащия й район лансира идеята 
към нея да се създаде бюро за безработни. В проекта е 
предвидено дейността му да се разпростре върху всички 
категории работници и служащи. Същевременно камарата 
настоява за създаване на специален закон, който да регла-
ментира обезпечаването на безработните като се задължат 

                                                  
864 Отчет на Бюрото на Бургарската камара на 1915-1918г., с.29. 
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всички общини да учредят по едно бюро. От своя страна, 
тези местни структури ще трябва да действат като органи 
на централните бюра за безработни изградени към всяка от 
5-те камари в страната.865  

В изпълнение на своите намерения Бургаската кама-
ра наистина учредява такова бюро. В обширен доклад до 
МТПТ са изложени основните причини наложили тази ини-
циатива, като едновременно с това министерството е по-
молено да осигури финансовите средства за неговата под-
дръжка.866 Но исканата материална подкрепа е отказана с 
препоръката вместо да се назначава специално лице съз-
даденото вече бюро да се ръководи от секретаря на ТИК. 
Така, без да е осъществена необходимата предварителна 
координация с изпълнителната власт и без да е осигурен 
собствен ресурс, предприетото начинание е обречено на 
провал. 

С въпроса за безработицата се занимава и Пловдивс-
ката камара. По искане на МТПТ тя се заема да даде по-
изчерпателна и точна информация за фактическото поло-
жение на останалите без работа в нейния район. В изпъл-
нение на ангажимента камарата предприема анкета, за да 
установи колко предприятия изцяло са прекратили или на-
малили работа, какво е действителното число на безработ-
ните, а също какво са направили и възнамеряват да предп-
риемат общините за подпомагане на нуждаещите се.867  

Резултатите от проучването са обобщени като се по-
сочва, че: “дейността на отделните стопански сили в района 
е намалена до минимум” и безработните сред наемниците 
от всички професии са около 30%; намалено е също зана-
ятчийското производство сведено до най-необходимото, а 
останалите без работа занаятчии своевременно се прена-

                                                  
865 Отчет за дейността на бюрото на Бургаската търговска камара от 

1915 до 1918, с.10. 
866 Известия на Бургаската камара, кн.5, 1915. 
867 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХІІІ 
р.с., с.342.  
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сочват към земеделските стопанства и пр.868 Подготвената 
информация Пловдивската камара изпраща до МТПТ.  

Сред първите по-сериозни държавни мерки в социал-
ната област е подпомагането на войнишките семейства. 
Създадена е комисия от народни представители, която 
според изработения правилник от есента на 1915г. започва 
практическата работа по раздаване на помощите.869 До-
пълнителната издръжка на нуждаещите се е поставена 
върху основите на цялостна система ръководена и контро-
лирана от държавата при установените правила и при 
здрави финансови начала. Към специално учредения Цен-
трален комитет е изградена мрежа от 2849 местни комите-
ти, в които работят около 18 хил.души ангажирани с разда-
ването на помощите, възлизащи за периода 1915-1920 г. на 
221 318 327 лв.870  

Организирането на този държавно-парламентарен 
институт за подпомагане на войнишките семейства е опре-
делено постижение в областта на социалната защита, коя-
то няма аналог в чуждите законодателства. Затова не е 
случаен и факта, че тази дейност е положително коменти-
рана и оценена в известното издание на Карнегиевата 
фондация за мир “Histoire economique et sociale de la guerre 
mondiale” в частта за България - “Les effets de la guerre en 
Bulgarie”.871 

Друга оригинална българска обществена организация 
в периода на Първата световна война представляват т.н. 
хигиенически съвети. Предназначението им е да оказват 
своевременна медицинска самопомощ при болести и епи-

                                                  
868 Пак там. 
869 Законът за подпомагане на войнишките семейства е утвърден и 
влиза в сила след публикуването му в ДВ, бр.17. 29.ІV.1916. 

870 Янулов, И.,Социалната политика на България 1915-1918г., Списа-
ние на Българската академия на науките и изкуствата, кн. LXII,1919, 
с.22-23. 

871 Вж.Янулов, И., Социалната политика на България през време на 
войната от 1915-1918г., С., 1941; Danailov, G., Les effets de la guerre 
en Bulgarie, P., 1932. 
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демии. Ангажираните над 50 хил. доброволци работят на-
пълно безвъзмездно с единствената цел да помагат на 
сънародниците си изпаднали в беда. Поради своята 
дълбоко хуманна мисия нашата система на хигиеническите 
съвети също е високо оценена в посоченото по-горе Карне-
гиево издание.872 

През 1915г. влиза в сила Законът за хигиената и без-
опасността на труда. Той предвижда мерки за подобряване 
на битовите и трудовите условия, урежда минималната 
възраст за работа, максималното работно време и почивка-
та.873 Потвърдена е забраната на нощния труд за жени, не-
навършили 18г., разширен е инспектората на труда и е съз-
даден Висш съвет на труда и работническите осигуровки.874 

Към горния правителствен акт Софийската камара 
демонстрира скептицизъм и резервирано отношение. След 
направените обсъждания членовете й стигат до заключени-
ето, че той е ненавременен и неподходящ за нашите усло-
вия. В този дух е направено обстойно изложение до МТПТ 
като са посочени опасностите и вредите, които биха настъ-
пили от прилагането на закона.875 

Поредно мероприятие в областта на социалната за-
щита е приетият през 1917г. Закон за парните котли и ре-
зервоарите. С него се урежда държавен контрол върху тях-
ната конструкция, монтиране, поддържане и обслужване в 
производството.876 Основната цел е да се подобрят усло-
вията в индустриалните предприятия главно, за да могат да 
се ограничат трудовите злополуки, предизвикани от техни-
ческа неизправност. 

                                                  
872Пак там; ДВ, бр.8, 12.Х.1916. Общо в страната са изградени 2 361 
местни хигиенически съвета. 

873 Сборник от трудови закони, С.1951, с.117. 
874 Забележителен е факта, че още в довоенния период в България 
се отменя нощния труд за жените, което изпреварва с една година 
същата забрана въведена с конвенция на Международното сдруже-
ние за легална защита на работниците. 

875 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.493. 
876 ДВ, бр.129,15.VІ. 1917. 
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За уреждане на законодателната материя, както и за 
практическото организиране на техническия надзор, е из-
ползван опита в това отношение на Франция, Германия и 
други европейски страни. И в нашия закон залягат предим-
но положения, които са от съществено значение не само за 
обслужващия персонал – машинисти, огняри и пр., но и за 
другите работници в индустриалните предприятия. Дър-
жавният контрол осъществяван от специално бюро към 
МТПТ предвижда първоначални, периодични, извънредни и 
внезапни проверки на парните котли и резервоарите. 

Още при обсъждането на законопроекта за парните 
котли и резервоарите Бургаската камара взима отношение 
по него. Изказани са някои съображения като тези: че зако-
нодателя не определя точния вид на апаратите, подлежа-
щи на контрол; предвидената централизация по надзора е 
вредна и излишна за индустрията и търговията ни; размера 
на таксите по същество са “стеснителни”, а посочените на-
казания за нарушителите, включително и затвор са много 
строги; за нецелесъобразни се приемат предоставените 
“неограничени права” на инспекторите, което ще облагоде-
телства контролните органи за сметка на производителя и 
пр.877 

Най-общо препоръките на камарата се отнасят до не-
обходимостта да се коригират редица текстове от законоп-
роекта, тъй като те са доста неясни и изпълнени с разтег-
ливи разпореждания. В бележките също така е подчертан и 
основният принцип, към който би трябвало да се придържа 
законодателя – гарантиране живота и безопасността на 
трудещите се, а също и защита на собствеността. Според 
представителите на Бургаската камара, тъй като предвиде-
ните мерки са отнесени изцяло в социалната сфера, то то-
гава държавата би трябвало да поеме всички разходи за 
тях.  

След обсъжданията, въз основа на своите аргументи 

                                                  
877 Юбилеен сборник на търговско-индустриалните камари..., с.442. 
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камарата формулира решението: да се помоли МТПТ да не 
внася в Народното събрание настоящия законопроект в се-
гашната му форма и съдържание, докато той не се прера-
боти със съдействието на търговско-индустриалните кама-
ри, Индустриалния съюз и Българското инженерно-
архитектурно дружество.”878 Трябва да се отбележи обаче, 
че някои от указанията и разпоредбите, за които пледират 
камарата и други заинтересовани среди, са включени в 
правилник по прилагането на закона изработен и публику-
ван по-късно през 1920г.879  

В горната връзка черноморската камара проявява 
инициатива и по повод узаконяването на термините за 
мощност на парните и експлозивни двигатели. Това се пра-
ви със съображения да се подпомогнат усилията в преодо-
ляване на спекулациите и нередовностите с доставяните у 
нас работни двигатели, доколкото те произтичат от разли-
ките в терминологията и мерните единици. За целта е взето 
решение:”Камарата одобрява изработеното предложение 
от групата на машинните инженери и на електроинженери-
те при Бургаското инженерно-архитектурно д-во”, разрабо-
тило подробен списък с конкретните термини и разработе-
ните специфични показатели за съответните двигатели и 
работни машини.880 В допълнение се настоява покупко-
продажните договори и споразумения да бъдат съобразени 
с посочените технически означения, в противен случай да 
се прилагат наказателни санкции. 

През 1917г. Народното събрание утвърждава Закон 
за заплащането на работници и служащи в частни предпри-
ятия през време на войната, който е с обратна сила от 
1.ІХ.1915г.881 Чрез тази мярка официално се постановява 

                                                  
878 Съкратени протоколи на Бургаската търговска камара на VІІІ р.с., 

1914, с.61. 
879 ДВ, бр.30 от 11 май 1920. 
880 Съкратени протоколи на Бургаската търговска камара на VІІІ р.с., 
с.59. 

881 ДВ, бр. 86, 24.ІV.1917. 



382 

запазването на работните места за всички мобилизирани, 
от друга страна, работодателите на частните предприятия, 
които продължават да функционират във военно време, се 
задължават да заплатят на заминалите по фронтовете ½ от 
заплатата им, получавана дотогава, а на останалите рабо-
тещи тя се увеличава с 50%.882  

Прилагането на закона предизвиква известни негоду-
вания и протести както сред работниците, така и в средата 
на работодателите, а в някои случаи се стига до крайно 
изостряне на отношенията между тях. В резултат са изпра-
тени редица конкретни оплаквания и протести до ресорни 
учреждения, включително до Софийската камара. По този 
повод тя се смята за задължена да предостави на МТПТ 
своите констатации и предложения.  

В обръщение към министерството е подчертан най-
напред факта, че приетият закон, третиращ положението и 
заплащането на работниците в частните предприятия по 
време на война е единствен по рода си, защото подобен 
акт от социалната сфера няма в нито едно от европейските 
законодателства. Това дава основание да се отсъди, че 
“следователно той не оправдава съществуването си у нас”, 
щом като “там законодателят не е намерил за справедливо 
да товари работодателя да понася подобни тежести на 
войната”.883  

Законът е определен още като “вреден” поради отк-
лоняване на държавното покровителство от нуждите преди 
всичко на търговци, промишленици и занаятчии. Той е 
“несправедлив в основата си”, тъй като не засяга всички 
граждани в страната, облагодетелства тесен кръг работни-
ци и служащи, освобождава селското население в мнозинс-
твото си притежаващо земя и имоти от задължения, което е 
“социална неправда”, а работниците на село също имат 

                                                  
882 Пак там. 
883 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХХІV и ХХVр.с., с.119. 
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право на възнаграждение и подкрепа.884 
Друго принципно възражение към закона е липсата на 

диференцирано отношение в заплащането от гледна точка 
на семейното положение на работниците и служащите. В 
обременително положение, според представителите на 
столичната камара, се намират и работодателите. Като 
“въпиюща несправедливост” се изтъква факта, че предпри-
ятия с малко работници, но с високи печалби ще плащат 
незначителни суми, а напротив -предприятия с повече пер-
сонал и слаби приходи ще са в незавидно и тежко положе-
ние, което реално може да ги доведе до фалит и разоре-
ние.  

Като още по-застрашителна е очертана перспектива-
та пред дребните собственици и търговци, защото закона 
по мнението на камарата, посяга на техния “нищожен и не-
сигурен капитал”, а последиците ще доведат до допълни-
телно разстройство на стопанския живот в страната. В съ-
щата градация пак като допускане на “съвършена неспра-
ведливост” законодателят е упрекван, че задължава акцио-
нерните дружества да плащат на своите работници и слу-
жащи независимо дали регистрират печалби или не. Разк-
ритикувани са и други положения, отнасящи се до воденето 
на търговските книги на предприятията, до състава на ко-
мисията по прилагане на закона и пр.  

В обобщение на всички по-горе посочени възражения 
и забележки, формулирани от Софийската камара в общо 
21 точки, е направен извод. Ясно се констатира, че Закона 
за заплащането на работници и служащи от частни предп-
риятия по време на война е изпълнен с недостатъци, несп-
раведлив е и представлява “едно несполучливо дело на 
нашето законодателство”, защото не само не постига целта 
си, но ще има “гибелни последствия за търговско-
промишлената класа” и още - “закона усилва гоненията, 
раздорите, омразата и недобрите отношения между рабо-

                                                  
884 Пак там. 
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тодатели и работници”.885  
Предвид на всичко това, Софийската камара отправя 

молба до МТПТ да направи нужното, за да се отмени зако-
на и държавата да поеме подпомагането на всички нужда-
ещи се работници и служащи. Ако средствата са недоста-
тъчни, предложението е те да се съберат съразмерно от 
данъка върху занятията или от приходите, които ще постъ-
пят от новия данък върху печалбите.  

Мнението на камарата не е възприето от ресорното 
министерство, така че закона е приложен според първона-
чалния си замисъл. При тези обстоятелства Софийската 
камара прави рязък завой, като от позицията на крайно от-
рицание преминава твърде скоро към съгласие и лоялност 
с официалната власт. Нещо повече, за практическата 
реализация на закона са съставени местни комисии. В тях 
като вещи лица столичната камара изпраща своите 
представители: Марин Маринов, Цони Паяков, Мито Сер-
семов, Манчо Вълков, Никола Христов, Атанас Манов, Сота 
Първанов, Дамян Бончев, Станко Митов, Георги Толилов, 
Георги Олов, Асен Василев, Манол Каракашев, Васил 
Абаджиев, Михаил Митов.886 

Позицията и дейността на камарите по въпроси от со-
циалната област трябва да бъде отбелязана и в друг ас-
пект. Той се отнася до включването им в някои инициативи 
на дарителство и пряко подпомагане под различни форми 
както на българските войници, така и на гражданското на-
селение. Както е известно, през разглеждания период бла-
готворителното дело придобива широки мащаби, увличайки 
в солидарни акции представители на всички социални гру-
пи, на политически и държавни кръгове, на организации, 
институции, фирми, частни лица у нас и в чужбина.  

Като илюстрация могат да се приведат факти, свър-
зани с благотворителната дейност на австрийските дарите-

                                                  
885 Пак там, с.124. 
886 Пак там, с.125. 
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ли в нашата страна.887 В хуманното дело се включват част-
ни австрийски фирми, банки, дружества, високопоставени 
държавни и обществени фигури. За да реализират по-бързо 
и лесно набелязаните мероприятия понякога те търсят съ-
действие и от страна на камарите. Така например, по идея 
на виенски търговци е осъществена акция за изграждане на 
търговски приют за ранени бойци в София. Събраните 
средства, възлизащи на над 200 000 лв. са предадени на 
столичната камара. Към нея се създава и специално бюро, 
което по-бързо да обслужва нуждаещите се фронтоваци.888 

3. КАМАРИТЕ И ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА 
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА СВЕТОВНИЯ ВОЕНЕН 

КОНФЛИКТ  

През военните години камарите, в една или друга 
степен, остават съпричастни към външнотърговските отно-
шения между България нейните съюзниците и противници. 
Те заемат определена позиция, главно във връзка с разре-
шителни и забранителни режими за внос-износа, трудности 
в митниците, подготвяне на митнически тарифи, транзита 
на стоките и пр. По тази материя ТИК вече имат натрупан 
богат опит още от предвоенния период, но сега дейността 
им придобива специфика в сложните военновременни ус-
ловия.  

Както бе посочено, сред мобилизационните меропри-
ятия се откроява въведения забранителен режим за износа 
на някои стоки от първа необходимост. Много скоро обаче 
той започва да се заобикаля чрез разрешителни, давани от 
МС на фаворизирани лица, близки до правителствените 
кръгове и така фактически износът на важни за страната 

                                                  
887 Вж. Златева, А., цит.съч., с.105-144. 
888 Пак там, с.114. 
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артикули е продължен.889 В тази дейност се включват и 
много лица и фирми, които дотогава не са се занимавали с 
износ или внос. 

Това обстоятелство предизвиква реакцията на про-
фесионалните и лоялни търговци, които в съдбоносните за 
страната времена приемат за свой дълг да приложат опит-
ността и знанията си в полза на отечеството. Така през 
1916 г. Софийското търговско дружество подема инициати-
ва за учредяване на едно Централно бюро за внос-износ 
към Софийската търговско-индустриална камара със съот-
ветни клонове при другите ТИК. В компетентността на бю-
рото се предвижда да влизат общите покупко-продажби от 
и за чужбина, както и съответното им разпределение между 
българските търговци и индустриалци.  

Междувременно столичното дружество изработва ус-
тава на проектираното бюро за внос-износ, който е предс-
тавен на Софийската камара. Тя приема за целесъобразно 
този документ и останалите въпроси по организацията на 
бюрото да бъдат обсъдени от всички камари. Затова техни 
представители са поканени на среща в столицата, която се 
провежда на 6 март 1916г. и е открита лично от министъра 
на търговията, промишлеността и труда. Тук мнозинството 
от участниците, изхождащи от средата на търговско-
промишлените съсловия и камарите декларират готовност 
за създаване на специално бюро за внос-износ, което ще 
съдейства за преодоляване на дезорганизацията настъпи-
ла в стопанския живот. Скоро обаче някои променят пози-
цията и оттеглят подкрепата си за инициативата, какъвто е 
примерът с Русенската камара, чийто секретар се обявява 

                                                  
889Обвинителен акт против бившите министри от кабинета на д-р 
В.Радославов през 1913-1918г., С.,1921, с.245 и сл./В обвинителния 
акт са отбелязани многобройни случаи, когато при забранен износ 
на царевица, фасул, добитък и животинска продукция, текстилни 
изделия и др. са предоставяни разрешителни на близки до прави-
телството лица като Т.Шиваров, Т.Узунов, Хр.Гендович, Братя Коен, 
Д.Ганчев, М.Варон и С-ие и др./  
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против създаването на специалното бюро.890  
Но в хода на продължилите обсъждания е деклари-

рана готовност за мобилизация на силите и енергията на 
търговци и промишленици в услуга на държавата. Това 
обаче предполага да се извърши в кратък срок изменение 
на закона за обществената предвидливост, съобразно кон-
кретните обстоятелства в страната. В приетата резолюция 
се отбелязва, че при това изменение трябва да се има 
предвид постигането на определени цели. Те се отнасят до: 
организиране на правилен вътрешен и външен стокообмен; 
по възможност засилване на местното производство; целе-
съобразно използване на суровинните ресурси, намиращи 
се в новите земи; борба срещу нелоялните търговски сдел-
ки, за да се овладее поскъпването; въвеждане на всички 
необходими мерки за защита на българската търговия и 
промишленост и на цялото народно стопанство от евенту-
ално излагане и компрометиране на бъдещата му самосто-
ятелност и жизнеспособност.891 

По нататък в документа се посочва, че за постигане 
на горните цели събранието препоръчва създаването по 
законодателен ред на Централно търговско-промишлено 
бюро със седалище в София и в зависимост от нуждите на 
негови клонове в страната. Според определения статут се 
предвижда то да функционира като спомагателен орган на 
ЦК за СГОП, на Главната реквизиционна комисия и Военно-
то интендантство.  

Предложено е още Централното бюро да се състои от 
12 члена, които ще са представители на заинтересованите 
министерства и учреждения, както и такива от всички по-
важни клонове на търговията и промишлеността, избирани 
от самите съсловия под ръководството на камарите, а те от 

                                                  
890 Съкратени протоколи на Софийската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с.179. 

891 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.33-34. 
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своя страна си запазват квота от 5 души.892 
В т.5-7 от приетата резолюция, касаеща бъдещото 

Централно бюро се уточняват и други организационни мо-
менти: да се водят съвместни заседания по всички важни 
народостопански въпроси съвместно с посочените горе 
централни институции; подробностите по службата и функ-
циите на Централното бюро да се уредят със специален 
правилник; до прокарване на предложените изменения да 
се спре разрешаването на нов износ на стоките за чужбина; 
да се приеме наредба за постановяване реда за освобож-
даване от редовете на войската необходимата работна ръ-
ка и технически песонал за предприятията; до законода-
телното учредяване на Централното бюро да действа изб-
рания от събранието временен комитет.893  

Специална делегация, излъчена от присъстващите на 
събранието в столицата, е натоварена да поднесе в Мини-
стерския съвет резолюцията, съдържаща взетите решения. 
Министър председателят Радославов, който заедно с це-
лия правителствен екип е уведомен за учреденото бюро, 
дава своето одобрение за начинанието.894 Но въпреки тази 
подкрепа работата не тръгва по очертания път и бюрото 
прави анемични опити да се впише в икономическия живот 
на страната. Неблагоприятната изходна позиция е достатъ-
чен симптом, че идеята ще остане мъртвородена.  

Сред основните причини за провала на тази важна и 
навременна инициатива освен субективни фактори, трябва 
да се посочи силната и протежирана от най-високо равни-
ще дейност у нас на германското покупателно дружество 
Zentral-Einkauf-Gesellschaft. Представителите на това д-во, 
на Германската главна квартира, на Пруското и Австро-
Унгарското военни министерства успяват да наложат на 

                                                  
892 Пак там. 
893 Пак там. 
894 Централно търговско-индустриално бюро към Софийската камара, 
Военни известия, бр. 46, 26.ІІ.1916. 
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българските държавни институции износа на редица важни 
селскостопански продукти на основата на постигнатите до-
говорености. Но заедно с това те организират и контра-
бандния износ от нашата страна на много по-големи коли-
чества от царевица, свинска мас, яйца, вълна, кожи и др.895 
За неуспешната реализация на бюрото за внос-износ опре-
делено влияние оказва също дейността на и на други орга-
низации, появили се по време на войната, каквито са “Гер-
мано-австрийско—унгарско дружество за покупки в Бълга-
рия”, “Австрийско-българско дружество за стопанско разви-
тие” и др.  

Междувременно започва да действа Дирекцията за 
СГОП. Тя поема задачата за ограничаване на износа, което 
се налага от военните и стопански интереси на нашата 
страна. В търсенето на допълнителни гаранции до Минис-
терския съвет е отправено предложение да се приеме и 
специална наредба към закона за обществената пред-
видливост. В нея се предвижда артикулите поставени в 
забранителен режим да се изнасят само от Дирекцията и то 
срещу съответен внос. Но наредбата не е утвърдена.896  

Като не успява да си извоюва желаните позиции, при 
наличието на търкания и противоречия с другите държавни 
и военни учреждения, а също в условията на властна до-
минация на съюзническите представителни институции, 
Дирекцията за СГОП се оказва твърде слаба, за да застане 
зад реализацията на Централно търговско-индустриално 
бюро за внос-износ.  

След пропадането на горния проект, за да се преодо-
лее лошата организация на външния стокообмен, започва 
да се мисли за друг вариант. Той предвижда създаване на 

                                                  
895 Кацаркова, В., Икономиката на България през Първата световна 
война,цит.съч., с.235.  

896 Отчет на Търговския отдел на Дирекцията за СГОП за дейността 
му през 1917г., С.,1919, с.7и сл. 
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едно акционерно дружество, включващо банки и търговски 
фирми, които да участват активно във внос-износа на стра-
ната. Но и този проект не се реализира.  

Следващата стъпка в търсене на подходящо реше-
ние, е свързана с идеята за създаване на Покупателна цен-
трала, в чиито състав да влизт чиновници от Дирекцията за 
СГОП. Към нейния Търговски отдел през 1917 г. действи-
телно се създава Покупателно отделение.897 Чрез свои 
представители в страните, с които България търгува, това 
отделение има задачата да осигури доставката на необхо-
димите стоки и суровини. Поради причини от различен ха-
рактер дейността му остава неефективна. Може обаче да 
се предположи, че реализацията на Покупателното отделе-
ние се извършва по немски образец, но също представлява 
една модификация на по-рано лансираното предложение 
за създаване на Централно търговско-индустриално бюро 
за внос-износ.  

И на по-късен етап, към края на войната, когато в 
страната е налице дълбока стопанска криза, камарите лан-
сират още една своя идея. На свое заседание бюрото на 
Софийската ТИК набелязва стъпки за създаването на 
браншови синдикати за внос на стоки. Подготвен е проекто-
устав за тях, в който се предвижда да се работи при пълно 
разположение на Дирекцията за СГОП или друг институт, 
отговарящ за прехраната на населението. В устава е отра-
зено още: доставяните стоки да имат определени макси-
мални покупни цени, количества и печалби за синдикатите; 
да се положат грижи чрез обединението на дребните тър-
говци и продавачи предметите да стигат до консуматора по 
вече определените цени; чрез контролни комисии, съвмес-
тно с властите, да се следи за недобросъвестно увеличе-

                                                  
897 Отчет на Търговския отдел на Дирекцията за СГОП за дейността 
му през 1917г., С.,1919, с.25-26. / ХV постановление на МС от 
19.ХІ.1917г./ 
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ние на цените и укриване на стоките и пр.898  
Горната инициатива е обсъждана допълнително в ня-

колко събрания, организирани от Софийската камара, с 
представители на столичните търговци. След това са нап-
равени съответни постъпки пред Дирекцията за СГОП с цел 
тя да признае и съдейства за реализацията на търговските 
синдикати. Но с течение на времето дирекцията отказва 
подкрепата си и така начинанието остава без последствия. 

Опитите на ТИК за създаване на подходящи специа-
лизирани структури за военновременните условия, които да 
подпомогнат организацията и регулирането на вътрешната 
и външната търговия на практика остават само едни добри 
намерения. В условията на непрекъснато усложняващата 
се вътрешна и международна обстановка пречките са до-
миниращи, с което съдбата на подетите инициативи се 
оказва предрешена. 

С по-голям успех камарите разгръщат дейността си за 
решаване на някои конкретни проблеми, възникнали меж-
дувременно в стокообмена с другите държави.  

След включването ни във войната почти веднага са 
налице спънки и ограничения за нашата търговия, осъщес-
твявана с Австро-Унгария, Турция и Сърбия, а също с Ру-
мъния, Швейцария, Белгия и др. Главната причина трябва 
да се търси в характера на договореностите постигнати 
между България и нейните съюзници.899 Докато транзита 
през нашата територия облагодетелства заинтересуваните 
страни, то в много отношения възможността за наш свобо-
ден износ към неутралните зони остава силно ограничен и 
поставен в зависимост от преценката на Централните дър-

                                                  
898 Съкратени протоколи на Софийската търговско-индустриална ка-
мара на ХХІV и ХХV р.с., с. 280. 

899 Вж.Влахов,Т., Отношенията между България и Централните сили 
по време на войните 1912-1918 г., С., 1957. 
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жави.900 
Още през 1916 г. австрийското правителство създава 

затруднения за някои артикули на българския износ. Издиг-
ната е забрана за транзита на българските пашкули пред-
назначени за Швейцария. Предлогът е, че трябва да се да-
дат гаранции за този внос, за да не бъде преизнесен за Ита-
лия. Но подобна гаранция не би могъл да даде никой наш 
експортьор. По повод на проблема бюрото на Пловдивската 
камара ходатайства пред Външно министерство. Благодаре-
ние на навременната намеса е постигнат частичен успех, ка-
то за всеки конкретен случай по преценка се предвижда пре-
доставянето на официално разрешение за износ.901 

Друг от случаите, който подлежи на изясняване е по 
повод на забранения износ и транзит на живи животни и 
животинска продукция. Причината е основателна, свързана 
с появата на болест по добитъка в някои райони на Бълга-
рия, най-вече в новите земи. Затова реакцията е верижна и 
почти всички държави, които са наши контрагенти въвеждат 
забранителен режим.  

Създадената ситуация засяга сериозно не само част-
ните интереси, но и тези на държавата. В резултат до 
Пловдивската камара отново постъпват многобройни оп-

                                                  
900 Транзита през българската територия се урежда съгласно Закона 
за митниците като допълнително са издадени и няколко наредби на 
МС в тази насока. Дирекцията за СГОП прави опит през лятото на 
1917г. чрез наредба да вземе в свои ръце контрола на вносния 
транзит, но това не е утвърдено от правителството на Радославов. 
По-важно е да се отбележи, че въз основа на договора от 
17.Х.1917г. представители на Пруското и Австро-Унгарското военни 
министерства налагат транзита, идващ от Централните сили да бъ-
де освободен от митнически формалности и контрол. Също така 
неблагоприятно се оказва решението на въпроса за транзита на 
нашите стоки зад граница, тъй като той се поставя в зависимост от 
преценката на Централните сили.В резултат е направен отказ за 
транзита към неутрални страни на такива стоки като тютюн, розово 
масло, пашкули и пр.Вж.В.Кацаркова. Икономиката на България 
през първата световна война, цит.съч., с. 248-251 и сл. 

901Съкратени протоколи на Пловдивската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с.36-37. 
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лаквания поради отказа на австро-унгарското консулство у 
нас да завери документите на българските експортьори на 
животинска продукция. За да се изясни случая и се намери 
бързо решение на проблема, камарата се обръща до Вън-
шно министерство и до МТПТ. Настоятелното искане за съ-
действие е да бъде договорен с Австро-Унгария вноса и 
транзита на нашите стоки, които са натоварени преди полу-
чаването на заповедта за забрана.  

Министерският съвет предприема своевременни пос-
тъпки като уведомява камарата, че е постигнат положите-
лен резултат по въпроса. Австрийското правителство е на-
редило на консулите си в България да заверяват докумен-
тите за експорт при условие, че се представи консулско 
свидетелство от държавата, в която ще се извършва вно-
са.902 Въпреки постигнатото взаимно договаряне на офици-
ално равнище, проблемите в района на Пловдивската ка-
мара продължават. Основната причина са неадекватните 
действия на австрийските консули. Окончателното разре-
шаване на износа става по-късно, когато българските тър-
говци вече са понесли големи щети. 

Подобен проблем създава и Турция. Тя също въвеж-
да забрана за вноса на наши животни, поради което нейно-
то консулство в Пловдив отказва да завери българските ве-
теринарни документи. Тогава местната камара прави ня-
колко поредни справки.Те са предадени на турското предс-
тавителство в уверение за правомерността на извършвана-
та търговия. Но затрудненията продължават поради неп-
реклонността на чуждите консули. След като преценява, че 
не е по силите й сама да разреши проблема, Пловдивската 
камара прави поредно ходатайство пред Външното ни ми-
нистерство. Пак благодарение на официалната намеса е 
постигнат частичен резултат. Разрешен е вноса само на 
животни от незаразените райони, за които е налице свиде-

                                                  
902 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на 
ХХІ,ХХІІ и ХХІІІ р.с., с.254-255.  
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телство, легализирано в някое от турските консулства в 
страната.903  

През 1917 г. е приет Закон против търгуването с неп-
риятеля и секвестиране имотите на поданици, принадле-
жащи на неприятелски държави /придружен с Правилник/. 
По силата на този акт и съгласно заповед на министър-
председателя Радославов, се изисква да бъдат приведени 
в известност всички търговски и индустриални предприятия 
в Царството, принадлежащи на англичани и французи.904 

От своя страна, Министерството на правосъдието 
своевременно натоварва окръжните съдилища да предпри-
емат назначаването на свои администратори в тези предп-
риятия. За да се реализират обаче ефективно предвидени-
те постановления, външното министерство се обръща за 
съдействие към камарите в страната. От тях се иска да 
предоставят списъци на всички търговски и промишлени 
предприятия, чиито собственици и управители са англичани 
или французи. Тази мярка на официалната власт по съ-
щество не среща одобрението на ТИК.  

Показателно е отношението на Софийската камара. 
Ръководството й, в продължителна кореспонденция с външ-
ното министерство, обосновава първоначалния си отказ. Из-
тъкваният основен аргумент е, че в досегашната си дейност 
камарата не се е ръководила “от гледището на поданствата 
на собствениците на отделните търговско-промишлени 
предприятия”, а е защитавала и обслужвала “изобщо търго-
вията и промишлеността из района си...”.905 Въпреки всичко 
е направен компромис, камарата съставя списък с данни, от 
който респективните съдилища определят новите админист-
ративни ръководители на предприятията. 

През целия период на войните камарите старателно 
наблюдават търговският обмен със съюзниците. При някои 
                                                  
903 Пак там, с.256-257. Спънки на износа на добитък за Турция. 
904 ДВ, бр.244, 1.ХІ. 1917. /Заповед № 122/31.Х.1917г./ 
905 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с.,с.40-41. 
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от многобройните нарушения те продължават да предпри-
емат действия в защита на наши търговци. Такъв е и слу-
чаят, свързан с увеличението от 3% на превозните разнос-
ки без да е налице допълнителна договореност. Подобен 
регламент не се съдържа и в търговските договори, склю-
чени между България, Германия и Австро-Унгария. По този 
въпрос Софийската камара специално се обръща към Ми-
нистерството на финансите, за да се информира още един 
път, съществуват ли основания чуждите търговски къщи да 
увеличават събираните такси.  

В резултат е направена справка от Министерство на 
външните работи чрез българските легации в Берлин и Ви-
ена. Получен е конкретен отговор. В него се съобщава, че 
германското дружество “Експрес Гезелшафт”, извършващо 
пратките за България събира съответни добавъчни разходи 
от къщата, която изпраща стоката /5% от навлото/, от полу-
чателя /по 10 пфенинга за всеки 100 кг./ и за отделни прат-
ки /мин.1.50 или макс.10 марки за пратка/.906  

По повод на запитванията сведения се получават и от 
Виенската търговско-индустриална камара. Оказва се, че 
практиката е при превоза на всички стоки с влака “Марица” 
да се плащат по 2% /когато стойността на стоката е 50лв. 
за всеки 100кг./ и 1% /когато цената не надминава 50 лв./.907  

Горните факти показват, че наред с официалните до-
говорености за външния стокообмен между съюзническите 
държави, действат и допълнителни пазарни правила, които 
не могат да бъдат избегнати поради липсата на тяхното 
предварително уточняване и регламентиране.  

В годините на войната проблемите се натрупват и 
непрекъснато се множат. Търговският обмен, извършван 
основно с Германия и Австро-Унгария допълнително е 
утежнен и комплициран след като България сключва при-
мирие през есента на 1918г. със страните от Съглашение-

                                                  
906Пак там, с.107. 
907 Пак там., с.108. 
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то. Това изправя нашите търговци пред нова сложна ситуа-
ция. Големи количества различни предмети, машини, суро-
ви материали и пр. закупени стоки от доскорошните ни съ-
юзници остават блокирани.  

Камарите своевременно реагират. Те оценяват пра-
вилно, че българските вземания след военно-политическия 
разрив с Германия и Австро-Унгария са изложени на серио-
зен риск. Затова Софийската камара предприема поредна 
инициатива. Тя събира подробни сведения от засегнатите 
търговци в своя район за сключените от тях сделки, по кои-
то насрещните ангажименти не са изпълнени. Така става 
ясно, че само за района на Софийската камара вземанията 
възлизат както следва: от Германия - 9 986 562 марки, 40 
000 крони., 6 615 793 лв. и 65 031 франка; а от Австро-
Унгария сумите са съответно 3 231 003 крони, 672 381 мар-
ки, 1 443 503 лв., 94 489 франка, 228.89 англ.лири.908 Тази 
важна информация е предадена по предназначение на из-
пълнителната власт.909 

Действията на столичната камара не спират до тук. 
След прекратяване на военните действия, тя се обръща 
към околийските началници в Струмица, Неврокоп, Горна 
Джумая и др., за да окажат съдействие при събирането на 
сведения от индустриалци и търговци за нанесените им 
щети от Сърбия, Гърция и Румъния. След като информаци-
ята е събрана са направени обстойни списъци. В тях се съ-
държат точни данни за нанесените щети – от коя страна са, 
в какво точно се състоят и на каква стойност са. На тази ос-

                                                  
908 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара за ХХІV и 
ХХV р.с., с.283.  

909 Вж.по-подробно: Кацаркова, В., Ограбването на България от гер-
манския империализъм през периода на Първата световна война 
/1915-1918г./, В:Трудове на ВИИ “Карл Маркс”, кн. 
ІІ,1969./Вземанията на България от Германия възлизат общо на 3 
258 793 291 лв. / или 1 928 448 323 златни франка/, от Австро-
Унгария дължимата сума е 15 786 700 лв./равнойстойни на 9 764 
470 златни франка/, Турция е длъжник на нашата страна в размер 
на 23 760 094 лв. /в златни франка – 15 187182/. 
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нова столичната камара изготвя изложения изпратени съ-
ответно до Външното министерство и МТПТ, същите данни 
са дадени и на нашата делегация, която в Париж трябва да 
сключи мирния договор.910 

Наред с приведените по-горе примери, за проблемите 
от ежедневно естество, могат да бъдат отбелязани също 
други аспекти в развоя на външнотърговските отношения. В 
светлината на геополитически и стратегически интереси 
България е поканена през 1916 г. и 1917г., от страна на съ-
юзниците си, на две важни съвещания в Германия и Авст-
ро-Унгария.911 Те са свързани с разглеждането на конкрет-
но изработени от немска страна проекти по изграждането 
на т.н ”европейски воден кръг”.912 Той трябва да свърже в 
една обща система основните речни артерии на съюзници-
те. Целта е да се открие и осигури най-краткия път от За-
падна Европа към топлите морета, игнорирайки костеливия 
орех - Босфора и да има готовност да се посрещне евенту-
ална икономическа блокада от страна на Съглашението.913  

На България е предложено и друго партньорство, кога-
то през 1917 г. по немска инициатива в Румъния е открита 
специална служба. Тя трябва да покровителства кредитори-
те на съюзните държави в отношенията им с техните длъж-

                                                  
910 Пак там, с.285; вж. по въпроса: Вачков,Д., Уреждането на финан-
совите задължения между България и Германия, формирани през 
Първата световна война, В: Сборник в памет на Радослав Попов, 
с.185-196. 

911 Речна мрежа в Централна Европа, Общ подем, кн.ХІІІ, ХІV, 30.VІІ. 
1917; д-р С.Табаков, Дунавската конференция в Нюрнберг. кн.ХVІІІ, 
1917. 

912 Отнася се за идеята на Фридрих Науман и “Mitteleuropa”;по въпро-
са има и специално издание - “Osterreichische Rindschau”. Band, 46, 
4 ejt 1,1915.  

913 Конференциите са проведени поредно в Мюнхен и Будапеща. Об-
съжда се възможността в бъдещата речна мрежа чрез канали да се 
свържат Одер, Дунав, Майн и Рейн. В Будапеща е направено до-
пълниние към идеята, като в този мащабен “воден кръг” се свърже 
още и р.Вардар с Дунав. За целта е създаден Междудунавски коми-
тет, излъчен е и Общ съвет със седалище във Виена.  
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ници. Нашата страна приема поканата, като към тази служба 
се открива и Българско бюро. Неговата задача е да играе 
ролята на посредник при събиране на дължимите суми. Съз-
даването на наше представителство се извършва при взаи-
модействието между Военното министерство и МТПТ. Пред-
вижда се, когато Бюрото не успее да постигне споразумение 
и компромис между страните, да се изработи протокол. С не-
го възникналия спор ще се предоставя за решаване в създа-
дените временни немски съдилища. Техните седалища се 
намират в Букурещ, Крайова и Кюстенджа.  

В изпълнение на горните задачи Софийската търговс-
ка камара е определена да събира заявленията на нашите 
кредитори, тя поема също ангажимент да избере юрист, 
владеещ немски език, който да бъде командирован в Буку-
рещ.914 В резултат, през юли 1917г. за румънската столица 
заминава Христо Джамбазов. Но само след 20-дневен 
престой той се връща в София, явявайки се с личен доклад 
пред МТПТ.915 При преценката на всички обстоятелства, на 
материалната неизгодност за евентуално ползване услуги-
те на немските съдилища, а също и поради неуредици за 
командировъчните разходи на Джамбазов, е потвърдено 
решението неговия ангажимент да бъде прекратен. По този 
начин, възможността да се окаже подкрепа и официално 
съдействие за осигуряване на българските вземания отно-
во е пропусната, а положените усилия от камарата бързо са 
забравени.  

В общата картина, отразяваща външнотърговските 
отношения може да се добави още един исторически щрих. 
Той е свързан с посещението на представители на камари-
те в няколко изложения, организирани в чужбина.  

През лятото на 1918г. чрез МТПТ е отправена покана 
до ТИК да излъчат свои делегати, за да посетят “Източната 

                                                  
914Съкратени протоколи на Софийската камара на ХІV и ХV р.с., 
с.109-110. 

915 Пак там, с.111./Със заповед № 498 на МТПТ до Софийската ТИК./ 
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изложба” в Будапеща, както и тази в Бреслау. Покана е по-
лучена също за известния панаир в Лайпциг. Камарите се 
отзовават и формират българската делегация. В нея участ-
ват Ст.Караджов, Б.Боев, Ив.Маналов, д-р Якимов, 
С.Ж.Дацов и др., които заминават на 15.VІІІ.1918г. Първата 
официална спирка е в Будапеща. 

Организираната там Източна изложба се провежда от 
16 до 23 август с.г. Целта е да се запознаят чуждите тър-
говци, предимно от България и Турция, с унгарската търго-
вия и промишленост, както и да се засили взаимния инте-
рес и общите стопански връзки. В няколко групи са предс-
тавени образци от стъкло, порцелан, глина, канцеларски, 
галантерийни стоки, химикали, съестни продукти, материа-
ли за обущарската промишленост и пр. Над 250 български 
търговци посещават панаира и успяват да закупят значи-
телно количество от стоките на изложението, за което 
предварително е дадено съгласието на унгарските власти. 

От своя страна, България също взима участие в тази 
Източна изложба. Изложени са няколко колекции от раз-
лични индустриални и занаятчийски изделия, включващи 
маслодайни семена, килими, стари народни бродерии и пр. 
Изложените предмети правят хубаво впечатление, за което 
говори и факта, че почти всичките експонати са разпрода-
дени. 

През цялото време на пребиваването си в Будапеща 
нашата делегация провежда многобройни срещи с офици-
ални лица, с търговци и индустриалци, оказали добър и ра-
душен прием на чуждестранните гости. На тези срещи е 
постигнато договаряне и разрешение да се изнесат за Бъл-
гария стоките, които са закупени на изложбата, а при посе-
щението си в Министерството на търговията са разменени 
становища за необходимостта да се разширят взаимните 
стопански връзки.916  

                                                  
916 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІVи 
ХХV р.с., с.151. 
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На дадения официален банкет присъстват всички 
представители на нашите камари, заобиколени от компани-
ята на видни местни търговци и индустриалци, консули и 
председателят на изложбата. При вдигнатите тостове от 
унгарска страна се изтъква, че от общ политически и ико-
номически интерес е да се поддържат “най-интимни искре-
ни и трайни приятелски връзки”, за да се превъзмогне 
опасността, която може да дойде от “политиката на силните 
и добре организирани икономически държави.”917 

Посетена е Будапещенската търговска камара. Ръко-
водство й приема българската делегация като с “горещи 
изрази” нейният председател заявява, че “камарата ще 
счита за свой неотменим дълг да работи най-енергично за 
постигане на едно разбирателство, искрено, на стопанска 
основа между унгарци и българи”.918 По подобаващ начин в 
краткото си обръщение Ст.Караджов, от името на българс-
ките камари дава уверения, че те също ще положат усилия 
за постигане на желаното разбирателство и сближение.  

След това е посетена Бреслауската панаирна изложба, 
на която са представени най-добрите експонати на Шлезвин-
гската индустрия. Организирано е също традиционното спе-
циално изложение на земеделски машини, както и едно от-
деление за внос-износ в България, Украйна и Турция.  

Българската делегация е удостоена с приеми от градс-
ката община и местната търговска камара. На вдигнатите от 
страна на домакините доброжелателни тостове отговарят 
сърдечно Сава Дацов и г-жа Екатерина Каравелова. В про-
вежданите срещи с официални и неофициални лица българ-
ските пратеници изтъкват нашите икономически постижения 
и стремежите ни към общокултурно развитие. 

По препоръка на министър Г. Данаилов, дадена още в 
София, делегацията посещава и други немски градове. Спе-
циално внимание и време е отделено на известния Лайпциг-

                                                  
917 Пак там, с.152. 
918 Пак там. 
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ски панаир. Той веднага впечатлява със своята “разкошна 
разнообразност, в застъпените предмети и образцовия ред и 
систематичност на изложението...Тук посетителят остава 
удивен от организираната сила на германския стопански жи-
вот”.919 Панаирът е посетен от над 300 българи, които правят 
значителни покупки на стоки от различни клонове на кера-
мичната, стъклената, металната, дървената, книжната, гуме-
ната, галантерийната индустрия и пр. 

Последният пункт на предприетото пътешествие е 
Берлин. Нашата делегация е посрещната от управляващия 
българската легация г-н Никифоров. Той организира офи-
циалното представяне на делегатите от камарите и тези на 
кооперативните ни сдружения – П. Дичев, Т. Влайков, Х. 
Хинков и др. Берлинската търговска камара и градската 
община връщат жеста като организират честване за гостите 
си от България. 

Предприетото посещение на изложенията в Будапе-
ща, Бреслау и Лайпциг не е прието еднозначно от редовите 
членове на камарите у нас. Към организаторите и участни-
ците са отправени редица упреци за безпринципно отноше-
ние, подчертана е неудовлетвореността на мнозинството от 
липсата на съобразяване със съществуващата сложна вът-
решна и международна обстановка и новите тенденции в 
развитието на съюзническите отношения.  

4. ПОЗИЦИЯТА НА КАМАРИТЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА 
СТРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА 

Към началото на 1918 г. стопанската действителност 
у нас се определя от кризисните процеси, засегнали в дъл-
бочина всички важни сектори - на производството, търгови-
ята, обръщението и потреблението. Основните икономи-
чески показатели са далеч под довоенното равнище. Ус-

                                                  
919 Пак там, с.153-154. 
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ложнена е и вътрешнополитическата обстановка. Кризата 
обхваща особено силно политическата система. Управля-
ващите буржоазни партии са дискредитирани и е само въп-
рос на време да отстъпят от водещите си позиции, а меж-
дувременното левите сили набират преднина. Този процес 
е предизвикан от лавинообразно нарастване на социалното 
напрежение в страната главно във връзка с невижданата 
продоволствена криза, която заплашва с истински глад. 
Мрачната картина се допълва от стремителното поскъпва-
не на живота, водещо до масово обедняване на население-
то. Затова многобройни демонстрации и стачки със соци-
ални искания допълнително дестабилизират обстановката 
у нас. 

В икономически план трите войни вече са нанесли се-
риозни поражения. С това фактически е прекъснат особено 
успешния и възходящ период на стопански подем в начало-
то на ХХ в., чийто ярък израз е интензивното развитие на 
нашата промишленост.920 Но към тази основна деструктив-
на причина за настъпилия обрат в процесите, трябва да се 
имат предвид също и проявените специфични особености 
на българското икономическо развитие. Негов белег е все 
още ниското индустриално равнище, в сравнение с воде-
щите капиталистически държави. В структурен план се раз-
виват предимно отраслите на леката промишленост, при 
това с една вътрешна диспропорция. Най-голям относите-
лен дял се пада на хранително-преработвателната и текс-
тилната индустрии. Освен това нашето производство зави-
си средно около 50% от вноса на машини, части и сурови-
ни. За някои производства този дял е още по-голям. Така 
например в навечерието на войните химическата промиш-
леност разчита на 64.4% вносни суровини, металната на 

                                                  
920 Стопанска история на България 681-1981, с.266-273./ През 1911г.в 
страната има 345 едри насърчавани предприятия с осн.капитал 
91.09 млн.лв.,15 886 заети работници и годишно производство за 
51млн.лв. и пр.;Вж.Развитие на индустрията в България, с.43-68.  
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86.4%, а кожарската на 89.1% внос и пр.921 Специфика и 
изоставане бележат още стойностите на основния и оборо-
тен капитал, мащабите на технологическата модернизация, 
нормата на печалба, производителността на труда, относи-
телния дял на индустриалните работници и пр., в сравне-
ние с показателите на водещите държави.  

Ако посочените характерни елементи от промишлено-
то развитие на България могат да останат на втори план, 
отстъпвайки пред постиженията, то сега във военните го-
дини те изпъкват най-силно като се трансформират в тежки 
кризисни явления. Под влияние на екстремалните обстоя-
телства, но и поради въздействието на допълнителни нега-
тивни фактори е засегната цялата българска промишле-
ност. Големите затруднения идват от ограничения внос на 
суровини, недостига на работна ръка, липсата на машини и 
гориво, грешки в правителствената политика за регулиране 
и контрол и пр.  

Като последица от всичко това голяма част от предп-
риятията частично или напълно прекратяват дейността си. 
Други подлежат на мобилизация. По данни на Индустриал-
ния отдел към Дирекцията за СГОП, към 31.ХІІ.1917г. са 
милитаризирани 141 индустриални предприятия.922 Но дори 
и в случаите, когато тези предприятия увеличават обема на 
продукцията си, те не успяват да посрещнат изцяло нужди-
те на войската и населението, нито пък допринасят за урав-
новесяването и стабилизирането на общото равнище на 
индустрията у нас. 

Отрицателните тенденции важат в пълна сила и за 
селското стопанство. Проблемите тук идват поради отлива 

                                                  
921 Статистически годишник на Царството за 1912г., дял VІІІ, с.259 и 
сл. 

922 ДА-София, ф. 865, оп.1, а.е.399, л.5.Отчет за дейността на отдел 
“Индустрия”към Дирекция за СГОП./милитаризиране са предимно 
хранително-преработвателни, текстилни, кожарски,въжарски,минни 
предприятия и др. В тях са работили през 1917-1918г.над 14 
хил.души, от които около 5хил. военнопленици./ 
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на работна ръка след мобилизацията и изпращането на 
фронта на значителна част от активното мъжко население, 
както и от съкращаването на посевните площи, намалява-
нето на работния добитък, амортизиране на селскостопанс-
ката техника и т.н.923  

Разрушителното действие на кризата се проявява в 
стремителното поскъпване на живота. Въпреки многоб-
ройните опити на изпълнителната власт и нейните органи 
със закони и наредби да овладеят ситуацията нищо не мо-
же да спре покачващия се индекс на цените.924 Само за пе-
риода юли 1914 – април 1918г. цената на хляба се повиша-
ва 196%; на маслото с 699%, картофите поскъпват със 
113%; яйцата 559% и пр.925 Показателни са също така дан-
ните на статистическият институт в Хага. Според тях общо-
то поскъпване на живота към 1918г. в Австро-Унгария е 
692.0; в Германия 217.0; във Франция 392.1, а за България 
то е едно от най-високите в света 1132.0.926  

Силно засегнати са държавните финанси. Проблеми-
те в тази област се задълбочават и като във фокус отразя-
ват мащаба на стопанската криза. Държавният дълг се уве-
личава повече от 30 пъти, като достига рекордните 9 
млд.лв.927 Бюджетният дефицит се изчислява на 981,7 
млн.лв., банкнотното обръщение нараства над 10 пъти - от 
266 млн.лв. /в края на 1914 г./ на 2 298 млн.лв. през 1918 

                                                  
923 Вж.Михайлов,Н., Нашето земеделие през време на войната и 
след нея, СпБИД, г.ХХІІ, 1923/1924, кн.8-9, с.414-430; от него, Наше-
то скотовъдство след войната, СпБИД, г.ХХІV, 1925, с.273-280 и др. 

924Вж.Юрданов,Ю.,Скъпотията,Народното събрание и партията, 
С.,1915; Н.М. Поскъпването на стоките в сравнение с цените през 
1901-1910г., Сп.БИД, кн.8,9,10, 1919г., с.549-551; от същия автор, 
Заплатите на чиновниците от 1914 до 1924 г. и индекса на поскъп-
ването, Сп.БИД, кн.1-3, 1924, с.87-90. 

925 Кацаркова,В., Икономиката на България през Първата световна 
война /1915-1918г./, цит.съч.,с.291-294. 

926 Пак там. 
927 История на финансовата и кредитната система на България, с.509. 
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г.928 Тук трябва да се отбележи още и факта, че българския 
лев е прикрепен към германската марка. При създадените 
неравнопоставени търговски отношения за сметка на Бъл-
гария се стига до обстоятелството, че около 1 млд. лв. се 
оказват блокирани в германските банки, които след завър-
шването на войната се обезценяват напълно.929 

Причините за настъпилата криза са коментирани от 
търговските камари. Столичната ТИК в зависимост от ес-
теството отбелязва две групи причини - едните, които “ор-
ганически са свързани с войната”:липса на работна ръка, 
дезорганизация на съобщителните средства, изчерпване на 
суровините, голямото банкнотно обръщение, което води до 
обезценяване на лева и пр.930 В другата група са поставени 
“специфичните причини – неспособността на държавата да 
се занимава със стопански предприятия, произходяща от 
липсата на лична заинтересованост, от бюрократическото 
устройство на институтите, натоварени да ръководят...или 
липсата на авторитет към държавната власт у народа”.931 

В хода на търсените решения за справяне с многоб-

                                                  
928 Влахов,Д., Икономическото и финансово положение на България, 
Вн.,1920; от него Световната стопанска криза в свръзка с икономи-
ческото и финансово положение у нас и в чужбина, С.,1921; Ляп-
чев,А., Войната и финансите, СпБИД, г.ХІХ, кн.1-2; Кацаркова, В., 
Икономиката на България..., цит.съч. с.330, 327, 338; Натан, 
Ж.,Стопанска история на България, с.330; Икономиката на България 
до социалистическата революция, с.432. /За периода юли 1914- юли 
1917г. увеличението на банкнотите във воюващите страни е:Англия 
– 31 %, Италия – 184 %, Франция – 202 %, Германия 204 %, Бълга-
рия 380 %, а към началото на 1919 г. вече е 500 %. Това заедно с 
други фактори водят до обезценката на българския лев. Към 
31.VІІ.1917 г. обезценяването на валутите е: за Англия – 43,60 %, 
Франция – 20,30 %, Германия 47% , България – 51 %, Австро-
Унгария – 60, 40 % и др.Вж. още: Колев,К., Книжните пари, Народ, 
бр.21, 3.ІІ.1918; от него, Книжните пари.Поскъпването на камбиото, 
Народ, бр. 22, 4.ІІ.1918.  

929 Пак там. 
930 Съкратени протоколи на Софийската камара за ХХІV и ХХV 
р.с.,с.197.  

931 Пак там. 
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ройните ежедневни трудности, още преди края на военните 
действия, пред обществеността изпъква и друг важен проб-
лем. Той се отнася до организацията и развитието на наци-
оналното стопанство след неизбежния край на войната. 
Камарите не остават в страни от обсъжданията за предсто-
ящето близко бъдеще. В тази насока активност демонстри-
ра официалната власт. Това е обяснимо, тъй като с всеки 
изминал ден нарастват очакванията и надеждите, че оръ-
дията най-после ще замлъкнат, кръвопролитията ще прес-
танат и народът ще се върне към мирния и съзидателен 
труд.  

В горния контекст преходното стопанство – неговия 
характер, цели и насоки на развитие се превръщат в обект 
на дискусии и коментари. Трябва да се отбележи също така 
факта, че воюващите държави своевременно предприемат 
мерки насочени към създаване на необходимите условия за 
предстоящото трансформиране на икономиките им от во-
енни релси към мирновременен режим. В Англия, Герма-
ния, Франция, Австро-Унгария и други страни се създават 
специални министерства на преходното стопанство. Тяхна-
та основна задача е да подготвят програма за планомерни 
действия, включваща различни учреждения, професионал-
ни и вещи лица, които да осъществят един по-лек преход за 
връщане към нормания и обичаен ритъм на стопанския жи-
вот.  

В горния смисъл България не прави изключение. На 
правителствено равнище въпросът за преходното стопанс-
тво е повдигнат от Министерството на търговията промиш-
леността и труда. Това става ясно от негово писмо изпра-
тено през януари 1918 г. до всички камари в страната. В из-
ложението на МТПТ се посочва, че “тежката и продължи-
телна война донесла големи промени и поражения в ико-
номиката на всички воюващи и неутрални държави” чувст-
вително е довело до разстройването на всички области от 
стопанския живот”. Затова “ще настане едно преходно вре-
ме с големи мъчнотии, за преодоляването на които ще се 
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искат планомерни условия”, а те ще се подготвят от държа-
вата и с участието на учреждения като “на първо място са 
МТПТ и търговско-индустриалните камари”.932 

Инициативата на МТПТ продължава. Още през същия 
м. януари министерството се обръща към търговско-
индустриалните камари с конкретно послание. От тях сега 
се иска съдействие да дадат мненията си, като отговорят 
на подготвения обширен въпросник. В четири дяла са обх-
ванати: І.Индустрия и занаяти; ІІ.Търговия; ІІІ.Труд и 
ІV.Мини и минерални води.933  

Поставените въпроси по същество маркират най-
важните аспекти на всяка от посочените области. За индус-
трията и занаятите МТПТ иска да знае какви са мненията за 
най-належащите нужди. Те са по отношение на суровините, 
капиталите, техническото оборудване, вътрешно отрасло-
вото състояние, степента на необходимост от въвеждането 
на по-специални мерки.  

Основните запитвания на МТПТ по търговията касаят 
преди всичко нейния режим след демобилизацията, кре-
дитното осигуряване на търговците, евентуалните средства 
за противопоставяне на нелоялната конкуренция.  

В трети раздел от въпросника озаглавен “Труд”, кама-
рите се ангажират да дадат съветите си в една твърде раз-
работена от тях област, която непосредствено е обвързана 
с различните форми и степени за придобиване на профе-
сионално образование у нас и в чужбина.  

За мините и минералните води са формулирани само 
два въпроса: “1.Какви особени мерки да се предприемат, за 
да се повдигне търсенето и експлоатирането на минерал-
ните богатства на страната? 2.Какво трябва да се предпри-
еме да се повдигнат нашите курорти с топли минерални во-

                                                  
932 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.196-197; Писмо на МТПТ № 473/28.І.1918. 

933 Отчет за дейността на Бюрото на Бургаската търговска камара от 
м.януари 1915 до края на 1918г., с.22. 
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ди?”.934 
Камарите започват обсъжданията по зададената те-

ма. Бургаската ТИК формулира отговорите след проведе-
ните заседания на своето ръководство. Централен въпрос 
без съмнение представлява състоянието и перспективите 
на нашата индустрия. Още в началото е поставен акцент 
върху необходимостта да се удоволетворят две нужди на 
индустриалците:”бързо снабдяване със сурови материали и 
по-бързото започване износа на вътрешния и външния па-
зар”.935 Подчертава се, че особена грижа трябва да се про-
яви към онези видове производство, който в най-голяма 
степен разчитат на вноса. Коментирана е също насоката на 
държавната политика. Изказано е предположението, че мо-
же би тя ще бъде корегирана “с оглед новите задачи и нуж-
ди на народното стопанство” и “защитата се ограничи само 
върху индустрии, които може да крепи и развива свободно 
собствената ни страна, т.е. индустрии малко или много 
свързани с нашето земеделие и скотовъдство...”.936 Акцент 
във виждането на Бургаската камара е, че налагането на 
официален контрол над продажбата на промишлената про-
дукция ще бъде вредна за постигане на големите задачи, 
стоящи пред българското стопанство за изход от кризата и 
едно възходящо развитие.  

По втория раздел “Търговия” отговорът на черномор-
ската камара е категоричен - необходимо е възстановява-
нето на “пълна свобода на търговията в страната”. Другото 
важно условие посочено за нормализиране на вътрешния 
пазар е осигуряването на “евтин и достъпен кредит” за тър-
говците, който трябва да се реализира при известно свива-
не на кредитирането от БНБ за сметка на разширяването и 
активизирането на тази дейност от частните банки.937 

Препоръките за раздела по “Труда” са твърде стан-
                                                  
934 Пак там, с.22-23. 
935 Отчет за дейността на Бюрото на Бургаската камара..., с.24. 
936 Пак там. 
937 Пак там, с.25 
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дартни и пределно общи. Направена е констатацията за 
недостига на квалифицирани работници в нашето 
производство. Според Бургаската ТИК този проблем, би 
могъл да намери разрешение чрез засилване на 
професионалното образование или чрез привличането на 
чуждестранни работници. Това обаче трябва да отговаря на 
изискването да им се осигурят подходящи битови и трудови 
условия. Единственото по-конкретно предложение, което 
прави Бургаската камара е за създаване на “риболовно 
училище край Черно море, за да могат да се използват 
рационално неговите богатства”.938 

По отношение на въпроса за “Мини и минерални во-
ди” в България мнението е, че би било целесъобразно 
привличането на чужд капитал за експлоатирането на на-
шите минерални богатства, както и ограничаване на спеку-
лативната практика за закупуване на дворни места около 
курортите. 

На въпросника на МТПТ, който по същество има за-
дачата да събере конкретен материал за набелязване на 
системни мерки за преходното стопанство, своевременно 
дава отговори и Софийската камара. Тя прави предвари-
телно констатации за най-належащите нужди в областта на 
индустрията и занаятите, които са от суровини, материали 
за ремонт на предприятията и нови машини, по-силна за-
щитна митническа политика.  

Следват формулираните в 7 пункта мерки за преодо-
ляване на проблемите, които ще доведат до нормализира-
не и ускоряване на производството. Те се отнасят до: огра-
ничение или временна забрана износа на наши сурови ма-
териали; най-бързо доставяне от вън чрез Дирекция СГОП 
на липсващи у нас сурови и полуобработени материали, 
внос на машини за ремонт; освобождаване от вносни мита 
на занаятчийски машини и инструменти, улеснения за кре-
дит; откриване на професионални курсове със средства от 

                                                  
938 Пак там, с.26. 
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държавата, ТИК и окръжни съвети като за калфи, чираци и 
търговски служащи те да бъдат задължителни; засилване 
на протекционистичната държавна политика чрез ревизи-
ране на търговски договори, недопускане участието на 
страната в митнически съюзи със западни държави, “които 
носят разорение на нашето производство и застрашават 
стопанската ни независимост.”939  

Подобно на Бургаската камара и столичани дават 
ясен отговор, че не са наложителни по-особени мерки, за 
да се регулира продажбата на индустриалните произведе-
ния. Посочва се, че външната и вътрешна конкуренция ще 
действат като регулатор, а ако се допусне официалната 
власт да нормира цените и печалбите това ще се отрази 
вредно на целия стопански живот и ще засили тенденциите 
на поскъпване.940  

В логическа връзка с тази позиция идва и отговора 
даден от Софийската камара по въпроса за характера на 
търговията. Подчертава се, че във възстановителния пери-
од, предстоящ за нашето стопанство тя трябва да се разви-
ва в един безусловно свободен режим, в средата на естес-
твена конкуренция. Коментиран е също проблема за тър-
говския кредит. Прогнозата е, че след края на войната тър-
сенето ще се увеличи неколкократно, а при трайната тен-
денция на поскъпване ще са нужни много повече оборотни 
средства за търговците. Затова софиянци отбелязват, че 
на помощ трябва да се притекат БНБ, Земеделската и Цен-
тралната кооперативна банки. 

В раздела ”Труд” са развити различни аспекти на 
професионалното образование. Смята се за “повелителна 
нужда да се открият професионални курсове...откриване на 
голямо число професионални училища, подготвяне на пре-
подавателски персонал... даване на премии на отличилите 

                                                  
939 По преходното положение на страната, Народно стопанство, 
бр.17-18 от ноем.1918. 

940 Пак там. 
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се, стипендии и субсидии на младежи, за да свършат тър-
говско и техническо образование”, защото с помощта на 
такива мерки “ще може да се осигури у нас създаването на 
интелигентни и просветени технически сили и напълно кон-
курентно способни професионални работници и служа-
щи”.941В допълнение е направено предложение от печалби-
те на БНБ ежегодно да се отделят по 50 хил.лв. за специа-
лизацията на младежи в чужбина в областта на индустрия-
та, търговията и занаятите.  

С разбирането, че усвояването на природните богатс-
тва на страната са важно условие за нейното благосъстоя-
ние, Софийската камара се спира на мерките, които трябва 
да се вземат за развитието на минната индустрия. Най-
напред за осигуряване на повече капитали се препоръчва 
намаляване на данъчните тежести налагани досега в този 
бранш върху минните концесии. При направения паралел с 
Франция, Австрия, Гърция и Сърбия става ясно, че в Бъл-
гария събираните берии са значително по-високи.942 Това 
обстоятелство е изтъкнато като една от основните пречки 
за успешното развитие на нашето минно производство. За-
това е направено конкретно предложение “ако се има при-
сърце развитието на минното дело в страната и за да не 
пропаднат много от вложените в това дело капитали, нала-
га се отменянето на налозите въведени със законите за 
бюджетите на държавата от 1911 и 1915г.”.943 

Ако се направи дори и бегла преценка на горните от-
говори по въпросника на МТПТ може да се констатира, че 
двете камари са наблегнали преди всичко на свои общи 

                                                  
941 Пак там. 
942 Пак там. Посочено е, че данъчното облагане на минните концесии 
във Франция е 0,10 лв.върху хект., в Австрия 2,20лв.,в Гърция 
0,30лв., в Сърбия 2,25 лв., а у нас то се движи 3-4лв. за хект.В тази 
сума влизат 1% пътен данък от печалбата, 1% върху стойността на 
постройките, високо износно мито /между 10 и 40лв./ за оловни, 
медни и сребърни руди и пр. 

943 Пак там. 
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принципни позиции, повечето заявявани и отстоявани от 
мирновременните години. Това е направено за сметка на 
една точна и ясна конкретика, включваща боравенето със 
статистически данни, срокове, формулирани законодателни 
или други мероприятия и пр. Големи части от изложението 
имат пожелателен характер със стандартно формулирани 
препоръки. Но от друга страна, голяма чувствителност и 
настоятелност е проявена по въпроса за освобождаването 
от ограничителния режим в областта на производството и 
търговията. Това категорично проличава и от последвалите 
действия на камарите.  

С постановление на Министерския съвет от 
27.V.1918г. се забранява вноса на някои чужди стоки.944 По 
този повод до камарите са отправени многобройни оплак-
вания на засегнатите търговците.  

В резултат Софийската камара осъществява бързо 
връзка с началника на отделението за митниците при МС, 
както и с Министерството на финансиите. В изложение е 
описана създадената ситуация с породените проблеми. За-
това с писмо № 1022 се моли да бъде разрешен вноса на 
стоките, които в момента на публикуването на указа са вече 
на път. Същото искане е направено и за платените стоки 
като камарата своевременно е направила необходимото 
разгласяване сред търговците. Изисква се, които имат по-
ръчки в чужбина в срок от 7 дни, а за целия район до 14 
дни, да представят необходимите фактури или други удос-
товерения за съответна заверка от ТИК.945  

Такива документи постъпват в камарата и се оказва, 
че стойността на вече закупените стоки е твърде сериозна, 
възлизаща на няколко десетки милиона лева. След напра-
вената обработка на многобройните фактури констатацията 

                                                  
944 ДВ, 27.V. 1918, бр.120. 
945 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара за ХІV и 
ХХVр.с., с.143./писмото на Софийската камара № 1022 от 
6.VІ.1918г. е изпратено до Министъра на финансите./ 
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е още по-точна. Стойността на стоките, попадащи под заб-
рана по видове е както следва: тънки памучни изделия тип 
маркезити за 20 млн.лв.; копринени платове – 5 млн.лв.; 
шоколадови и бонбонени изделия 10 млн.лв.; мебелите са 
за 500 000 лв. и в категорията разни /бижутерия, часовници, 
гоблени, дантели, парфюми, картини и пр./ сумата възлиза 
на 21,5 млн.лв.946 Позовавайки се на тези данни столичната 
камара подчертава обстоятелството, че при прилагането на 
забранителния режим загубите на търговците ще са значи-
телни и някои могат да бъдат заплашени с разорение. 

Подобни сведения дават и другите камари, с което се 
привеждат в известност всички сделки направени преди да-
тата на забраната и своевременно за тях са заверени фак-
турите на търговците. Събраната информация е изпратена 
във Финансовото министерство, което обаче не взима 
веднага решение по поставения въпрос. Докато пристига-
щите стоки се трупат по митниците без да се допуска тях-
ното освобождаване, настойчиви молби за съдействие се 
изпращат и в МТПТ, но и от там не се получава желания 
резултат. Затова следват няколко конференции през м.юни 
и юли 1918г. на представители от камарите и Финансовото 
министерство. В тях е постигнато съгласие да се пропусне 
вноса само на онези стоки, които са вече експедирани и 
тръгнали на път преди въведената забрана, а за стоките 
намиращи се в митниците да се даде право на търговците 
наново да ги изнесат.947 

Към лятото на 1918 г. кризисните процеси в България 
придобиват още по-голяма динамика. На 15.VІ.1918 г. каби-
нетът на Радославов подава оставка. Събитието не изне-
надва и се приема от противниците като неизбежен факт и 
завършек на едно противоречиво и уязвимо в много отно-

                                                  
946 Пак там. 
947 Отчет на Бюрото на Бургарската камара за 1915-1918г., с.29. 
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шения управление.948 
На политическата сцена своето място заема новото 

правителство начело с Ал. Малинов.949 Той е опитен поли-
тик, ползващ се с подкрепата на опозиционните сили в 
страната. Новата власт е посрещната с надежди, че ще се 
установи действително демократичен режим, който ще да-
де “простор на моралните сили на българското общество”, 
за да се решат с по-радикални средства най-належащите 
проблеми от външно и вътрешнополитическо естество.950  

Задачите прокламирани от кабинета, целят стабили-
зиране и нормализиране на положението в страната, както 
и скорошно приключване на войната. Премиерът свиква за-
седание на 26 юни, на което съобщава, че състоянието на 
фронта е отчайващо и германското правителство не изпъл-
нява задълженията си, предвидени в съюзния договор да 
предоставя муниции, войски и кредити на България. На за-
седанието е поставен във всичката му острота отново про-
доволствения проблем и снабдяването на армията с об-
лекло и обувки.951 

В резултат е взето решение пред специална комисия 
на Дирекцията за СГОП всички търговци, банки и дружества 

                                                  
948 Кишкилова П., Кризисни моменти в управлението на Радославо-
вия кабинет и падането му от власт през 1918 г., Исторически прег-
лед, 1993, кн.2; Вж.Пешев, П., Историческите събития и деятели, 
С.,1929, с.543-544; Гиргинов,Ал., Изпитанията във войната 1915-
1918г., С.,1936, с.357-358. 

949 Кабинетът е доминиран от представителите на Демократическата 
партия – Ал.Малинов, М.Такев, Ан.Ляпчев, Р.Маджаров, Н.Мушанов, 
проф.Моллов, проф.Данаилов, които поемат най-важните ресори на 
управлението. На Радикалдемократическата партия са отстъпени 
две министерски кресла – поф. Фаденхехт поема Министерство на 
правосъдието, а на Костурков е дадено Просветното министерство.  

950 Корупцията и цинизма, Народ, бр.115, бр.119 от юни 1918; Една 
идея, Радикал, бр.163, бр.169 от авг.1918. 

951 Огнянов, Л.,Войнишкото въстание, С.,1978, с.80; Христов,Хр., 
Революционната криза в България през 1918-1919г., С.1956, с.123-
124. 
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да декларират наличните чорапи, платове, фланели и пр.952 
Укриването и незаконната търговия обаче не могат да 
срещнат решителна преграда въпреки опитите да се даде 
публичност на подобни факти чрез пресата. Затова опози-
цията от ляво призовава за енергични и най-строго мерки – 
претърсване дори по домовете, конфискация, подвеждане 
под съд за контрабанда и пр.953 Подобни действия от стра-
на на официалната власт не са предприети.  

Въпреки намеренията и поставеното начало в рабо-
тата на кабинета той не успява да постигне особен напре-
дък в решаването на най-важните въпроси на деня. Само 
след месец управление Малинов откровено признава пред 
кореспондент на “Форсише Цайтунг”, че “от хилядите вися-
щи въпроси едва ли би се намерил един, който да е оконча-
телно разрешен”.954  

Това дава повод критиките да нараснат. В тях е пос-
тавен акцент върху възможността да се засилят позициите 
на държавата като ефективно средство за овладяване на 
задълбочаващата се криза. 

Представители на левите политически сили – соци-
алдемократи и радикали отиват в разсъжденията си доста 
далеч. Те смятат, че държавата може да стане “върховен 
разпоредител”, а при необходимост да се придобият и 
“всички права на диктатура”. Само така според тях ще може 
да се преодолее “дезорганизацията в производството и 
анархията обхванала пазара, където необузданата алчност 
вилнее стихийно и подготвя катастрофа за настоящето и 
бъдещето...”.955 При подобна нагласа се лансира идеята 
частните търговски и индустриални предприятия да се пре-
върнат в държавни или общински, особено тези които имат 

                                                  
952 Облеклото на армията, Народ, бр.141,27.VІІ.1918. 
953 Конфискация, изземване, предателство,Народ, бр.156, 

15.VІІІ.1918. 
954 Народ, бр.134, 19.VІІ.1918. 
955 Стопански грижи. Народ, бр.121 от 3 авг.1918; Г.Попов.,За стопан-
ския фронт ч.І-ІІІ, Народ, бр.бр.161,175,179 от септ.1918. 
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вече подчертан монополистически характер.956 Но прави-
телството не е склонно да проведе подобни мероприятия. 
По-скоро са налице колебанията да се следват твърдо дек-
ларираните приоритети.  

Докато се търсят формули, за овладяване на кризата 
напрежението в страната застрашително нараства. Масо-
вост придобива брожението и недоволството сред войска-
та. През есента на 1918г. назряват условия за прерастване 
на протестите в революционни актове. На 14 септември си-
лите на Съглашението започват атака по целия Южен 
фронт. За няколко дни въпреки героизма на българските 
войници е извършен пробива при Добро поле. В хода на от-
стъплението към вътрешността на страната избухва 
Войнишкото въстание.  

Настъпилият драматичен обрат принуждава прави-
телството да пристъпи към решителни действия. Назначена 
е българската делегация, която заминава за Солун, за да 
води преговорите за примирие.957 То е постигнато на 29 
септември, с което са приключени военните действия. Бъл-
гария е задължена да се изтегли от довоенните си терито-
рии, да остави в плен над 100 хил. войници и офицери, да 
приеме окупационните действия от силите на Съглашение-
то и пр.  

В тази изключително сложна обстановка са предприе-
ти бързи мерки за ограничаване и потушаване на войниш-
кия бунт. През “горещата” есен на 1918г. към поредицата от 
събития, които бележат обществените промени е обявена-
та на 3 октомври абдикация на цар Фердинанд. След 31-
годишно царуване той завинаги напуска България и остава 
на престола своя първороден син Борис ІІІ.  

При произтеклата бърза промяна в обстоятелствата 
                                                  
956 Стефанов, Хр., Българската радикална партия,с.170-171. 
957 Правомощията за водене на преговорите са дадени от правителс-
твото на м-р А.Ляпчев, главнокомандващия Втора армия 
ген.Ив.Луков, а като експерт е избран пълномощния м-р С.Радев. 
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се налага поредно реорганизиране на изпълнителната 
власт с цел нейното стабилизиране. На 17.Х.1918 г. е обя-
вен новия състав на кабинета, оглавяван от Малинов и със-
тавен на широка коалиционна основа.958 В някои от комен-
тарите се отбелязва, че сега петте партии си “подават 
дружно ръка”, за да “изведат българския кораб на спаси-
телния бряг”. На новия “епохален кабинет, съединил про-
тивниците с различни схващания”, е даден още един кредит 
от доверие, изказани са му пожелания за успех в постига-
нето на траен вътрешен мир и бързо решаване на неот-
ложните задачи.959  

Но не липсват и скептичните оценки. Димо Казасов 
например пише: “Абдикацията на Фердинанд се нуждаеше 
от една нова политическа декорация”, която да отбележи 
станалото като рязък прелом във вътрешното развитие на 
страната. И веднага добавя: ”Тая декорация обаче се оказа 
съвършено изхабена, за да могат върху нейния фон да се 
очертаят каквито и да било по-значителни надежди. Тя се 
изрази в една мизерна кръпка на стария, отговорен за ка-
тастрофата Малинов кабинет”.960 

Между първите предприети мерки са и тези във фи-
нансовата област. Министър Ан. Ляпчев внася два законоп-
роекта в парламента: за увеличаване на тарифата за бан-
дерола на тютюневите изделия и на продажните им цени и 

                                                  
958 В обновеното правителство постовете заемат: Т.Теодоров 

/Народна партия/ - Външно министерство, Я. Сакъзов /БРСДП /о/ - 
Министерство на търговията, промишлеността и труда, Ц.Бакалов 
/БЗНС/ - Министерство на обществените сгради, пътищата и благо-
устройството, Просветното министерство се огравява от радикала 
Ст.Костурков.  

959 Новият кабинет.Радикал, бр.229, 18.Х.1918; Новото правителст-
во.Народ, бр.207, 18.Х.1918; Мир, бр.5535, 18.Х.1918; 
Вж.Чешмеджиев, Гр., Опит за нова власт, С.,1920, с.14; Джидров, 
П., А.Цанков, Империализъм, болшевизъм и социализъм, С.,1919, 
с.17.  

960 Казасов, Д., Бурни години, С.,1949, с.17-21,22.  
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законопроект за увеличаване на акциза за вината.961 Целта 
е да се увеличат приходите, за да се подпомогнат и стаби-
лизират държавните финанси. Двете предложения имат 
непопулярен характер, тъй като стойността на косвените 
данъци в сравнение с предвоенния период достига увели-
чение от 7 пъти.962  

Докато правителството понася опозиционните и об-
ществени критики за увеличеното косвено облагане, се 
пристъпва към реализацията и на следващата си задача – 
изработване на Закон за външните платежни средства. Той 
предвижда създаването на Девизна централа. С този акт се 
налага формата на държавен монопол за търговията с чуж-
ди платежни средства.963 Всички банки се задължават да 
обявят наличностите си от чужда валута и с какви вземания 
разполагат. Правото на разпореждания и откупуване на ва-
лутата по курса на деня, както и контрола върху тях се пре-
доставя на Девизната централа към БНБ. Подобна практика 
е вече реализирана в редица европейски държави. 

И сега към правителството са отправени критики как-
то от политически представители, така и от стопанските 
среди. Кабинетът е упрекван в подражателство без да дър-
жи сметка за специфичните особености у нас. Странични 
наблюдатели правят констатации, че е възприет буквално 
австрийският модел, където аналогичната структура е тяс-
но интегрирана с международно известните Wierner 
Bankverein, Landerbank, Kreditanstalte и др. Но при реализа-
цията на нашата Девизна централа, от една страна се иска 
БНБ да бъде поставена в центъра на валутната търговия, а 
от друга, законодателят свежда значението й само до един 

                                                  
961 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, 21.Х.1918, с.43-44, 88; 

25.Х.1918, с.105; 1.ХІ.1918, с.175-178; ДА –София, ф.173, оп.3, 
а.е.1595.  

962 Стоянов,Н., Финансовото положение на България и българския 
репарационен дълг, С., 1923, с.53-54. 

963 ДВ, бр.286, 19.ХІІ.1918. 



419 

контрольор, който обаче не разполага с достатъчно ефи-
касни средства.964  

Камарите са държани настрани от предварителната 
законодателна дейност по създаване на Девизната центра-
ла. Затова, както се отбелязва в отчетите на ТИК, те оста-
ват изненадани от публикуването в Държавен вестник на 
Закона за чуждите платежни средства. Нещо повече, те се 
оказват “още по-смутени” след издаденото окръжно на 
БНБ, в което има тълкуване, че новата мярка засяга не са-
мо банки и банкери, но също частни лица и фирми. 

Ако трябва да се отбележи позицията по същество, то 
търговските камари остават крайно резервирани към новия 
закон. Този факт е напълно обясним от гледна точка на от-
стояваното убеждение, че след примирието управляващите 
трябва да търсят пътища за постепенното нормализиране 
на икономическия живот. На езика на камарите това озна-
чава в страната да се възстановят безусловно стопанската 
свобода и инициатива. Затова и логичния отговор на по-
редната правителствена мярка е кратък и пределно ясен - 
подобно на Дирекцията за СГОП и нейните ограничителни 
мерки, Централата на девизите също вреди на производст-
вото и търговията.965 

В действителност очаквания резултат не е постигнат 
поради голямото увеличение на банкнотното обръщение и 
невъзможността на БНБ да осъществи ефикасен контрол. 
Поради това към края на 1919г. Централата фактически 
престава да функционира. 

Своята работа започва и МТПТ. Министър Я.Сакъзов 
предприема някои мерки в областта на минното производс-
тво и подобряване положението на работещите в този сек-

                                                  
964 Цанков,Ал., Законопроектът за Девизната централа, ч.І-ІІ, Народ, 
бр.215 и 216 от 28-29 окт.1918г. 

965 Х-то Общо редовно годишно събрание на Бургаската търговска 
камара, с.53.  
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тор. Последиците от войната са твърде тежки, за да могат 
де се преодолеят бързо и ефективно. Към края на 1918г. 
кризата се задълбочава, като се регистрират общ спад на 
производството и застой. Липсват суровини, материали, 
машинни части, има недостиг на работна ръка, което силно 
ограничава кожарската, химическата, текстилната и други 
видове производство. Милитаризираните предприятия съ-
що изпотват затруднения въпреки придобитите монополни 
позиции при състоянието на военновременен режим.  

Така под тежестта на проблемите, само след 40-
дневно управление, втория кабинет начело с Малинов е из-
правен пред нова министерска криза. Гражданските свобо-
ди не са възстановени, цензурата и военното положение не 
са премахнати, за сметка на това предприетите финансово-
икономически мероприятия са палиативни. Някои от тях, 
като увеличаването на косвените данъци, са обявени нап-
раво за противоработнически и антинародни.  

На 28.ХІ.1918 г. е създадена трета поредна коали-
ция.966 Правителството е оглавено от лидера на Народната 
партия Теодор Теодоров. Програмните задачи предвиждат 
осигуряването на ред и спокойствие в страната чрез задо-
воляване на най-належащите нужди и довеждане делото на 
мира до край. Това включва: амнистия, премахване на цен-
зурата и военното положение, въвеждане на данъка върху 
военновременните печалби, социални мероприятия и пр.967  

В отзивите за извършената промяна по страниците на 
печата може да се прочете как страната “влиза в пътя на 
действителния демократизъм”, “поставя се началото на но-
ва ера”, а правителството ще играе “велика, съдбоносна 

                                                  
966 В правителството влизат народняци, радикали, земеделци, демок-
рати, прогресивнолиберали и широки социалисти. 

967 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, 29.ХІ.1918г., с. 232-233; На-
род, бр.240, 28.ХІ.1918; бр.241, 29.ХІ.1918; Декларацията на прави-
телството,Народ, бр.242, 30.ХІ.1918. 
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роля” в нашата история и т.н.968 На другия полюс в сгъстени 
и черни краски тесните социалисти заявяват, че при същес-
твуващата дълбока бездна между “хищническата буржоа-
зия” и народното мнозинство не може да има единодушие и 
правителството, което сега идва, ще продължи линията на 
предишното и ще демагогства.969 

Социално-икономическата картина в страната про-
дължава да е тежка. Камарите също са във водовъртежа на 
събитията, като все повече стават подвластни на намере-
нията си да отстояват интересите на търговското съсловие. 
Разминаването е налице, тъй като наложената официална 
линия води до организирането на частната инициатива на 
търговците под контрола на държавата.970 

В потвърждение на горното са проведените от Бур-
гаската камара две събрания на търговците от нейния ра-
йон в края на 1918г. След направените обсъждания са взе-
ти решения да се иска от отговорните фактори свобода на 
вноса за всички позволени стоки, този внос да се извършва 
от частни лица, което ще създаде конкуренция и ще повли-
яе върху цените. Вносът осъществявян от държавата ще 
играе ролята на коректив на пазарните цени, като нормира-
нето се приложи само за местните стоки, а вносните се ос-
тавят в условията на свободна конкуренция.971 Документ с 
така формулираната позиция на камарата е изпратен до 
министър-председателят, министърът на търговията, про-
мишлеността и труда и до Народното събрание. 

                                                  
968 Новият кабинет, Радикал, бр. 253,28.ХІ.1918; Министерската криза, 
бр.239, 26.ХІ.1918; Личност и платформа, бр.241, 29.ХІ.1918; Народ, 
бр.240 и 241 от ноемвр. 1918 и др. 

969 Димитрова, Ст., БРСДП /т.с.с/ против съглашателството на дес-
ните социалдемократи, с.54 и сл.; Костадинова, П., БКП и коалици-
онните правителства, с.358. 

970 Става въпрос за решението на Министерския съвет бъдещия внос 
да стане монопол на държавата, като се реализира от Дирекцията 
за СГОП.  

971 Отчет на Бюрото на Бургаската търговска камара за 1915-1918г., 
с.32. 
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Активността на ТИК продължава. За да се обсъди по-
ложението в страната и да се набележат мерки за преодо-
ляване на икономическите проблеми в страната, от 20 до 
23 декември 1918г. в София се свиква конференция на де-
легати от всички търговски камари.972 След размяна на 
мненията е изработена резолюция. Документът е предаден 
на министъра на финансите, военния министър и шефа на 
Дирекцията за СГОП.  

Като цяло направените препоръки в резолюцията за-
сягат най-вече дейността на Дирекцията за СГОП. Камари-
те искат тя “постепенно да премахва ограничителните мер-
ки на народостопанския живот”, да бъде “дадена публич-
ност на стоките”, подлежащи на свободен внос-износ, за 
който да бъдат премахнати всякакви ограничения 
/удостоверения за срок, залог и пр./. При нормирането на 
цените и печалбите от търгуваните стоки се настоява учас-
тие да вземат камарите, а раздаването на вносните стоки 
на населението да се извършва по нареждане и под конт-
рола на Дирекцията. ТИК препоръчват още “да се ускори 
отпущането на всички свободни материали”, намиращи се в 
държавни складове и депа, за да се окаже помощ на демо-
билизираните занаятчии.973  

След като не получават удоволетворение, през про-
летта на 1919г., камарите подновяват натиска си към офи-
циалната власт. Този път по инициатива на пловдивчани, 
на 2-3 април с.г. в София е свикана още една конференция 
на представители от ТИК и търговските дружества в стра-
ната. Отново основен въпрос е искането за реорганизация 
на Дирекцията за СГОП и либерализиране на търговията. 
Във взетите решения е отбелязано: ”да се даде свободна 
търговия”, като регулирането на внос-износа се извършва 

                                                  
972 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с., с.199 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска 
камара на ХХІV и ХХV р.с., с.43-44. 

973 Пак там. 
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от държавата при съдействието на камарите. Същата сво-
бода да се даде и за вътрешната търговия, да се закрие 
Дирекцията за СГОП, а функции по прехраната се прехвър-
лят към респективните министерства. Да се засилят нака-
зателните мерки за спекулативната и контрабандна търго-
вия, “да се преработи, допълни и направи напълно целесъ-
образен Законът за Централата на девизите”, камарите да 
вземат най-активно участие в осъществяването на вносно-
износната търговия и пр.974  

На фона на няколко месечните призиви, идващи от 
политическите среди за предприемане на радикални дейст-
вия и мерки, става ясно, че позицията на камарите е прин-
ципно различна. Срещу исканията на някои от партиите за 
още по-голямо засилване на държавната намеса, камарите 
напротив - настоятелно поставят въпроса за по-скорошното 
премахване на ограничителния режим, с всички произтича-
щите от него забрани. 

Междувременно кабинета на Теодоров успява да из-
пълни част от обещанията. Народното събрание приема 
няколко закона - за амнистията, за временното добавъчно 
възнаграждение на държавните служители, за наем на зда-
нията и незаконно придобитите имоти, за данъка върху во-
енновременните печалби и др.975  

Но проблема с продоволствието остава да тегне с 
всичката си тежест на официалната власт и на цялото об-
щество. През 1918 г., наречена метафорично “стара вещи-
ца”, само в София са погребани над 6 хил.души. Подобно е 
положението в Русе, Варна, Пловдив, Шуменско и в други 
райони. На места смъртността се увеличава до 350 %, а от 

                                                  
974 Съкратени протоколи на Софийската търговска камара за ХХІV и 
ХХV р.с., с.281-282. 

975 Вж.Велева,Л. Вътрешната политика на коалиционните правителс-
тва в България /юни 1918-октомври 1919г./, В: Научни трудове на 
УНСС, т.2/1999, с. 147-150. 
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недояждане и болести в страната умират общо 95 хил.деца 
до 15 години.976 Правителството се опитва да намери реше-
ние чрез ново ценообразуване за подлежащите на изземва-
не зърнени храни и брашно. Засилен е контрола над местни-
те комитети за СГОП. Провежда се активна кампания за по-
лучаване на гражданска подкрепа и солидарни действия в 
името на първостепенните национални интереси.  

Въпреки усилията особени резултати не са постигна-
ти. Като краен изход кабинета на Теодоров започва прего-
вори за спешна помощ с американската “Продоволствена 
администрация”, ръководена от Х.Хувър. След извършени-
те процедури на държавно равнище България получава 22 
616 952 т. Брашно, които са заплатени за 5 225 780, 50 до-
лара, съставляващи изтеглянето на 42, 08% от златната 
държавна наличност, съхранявана от БНБ.977  

Правителството се изправя и пред друго сериозно из-
питание, касаещо финансите. От октомври 1915 г. Дирекция-
та на държавните дългове прекратява плащанията към кре-
диторите от Съглашенските държави. Издължаването е про-
дължено само за Централните сили и неутралните държави. 
След примирието обаче се поставят искания за подновяване 
на старите плащания. Най-настоятелна в претенциите е 
Франция. Това принуждава кабинета да започне плращания-
та от март 1919 г., като още до края на годината са преведе-
ни 31,7 млн. франка на Банк дьо Пари е де Пеи Ба.978 

Положението на правителството с всеки изминал ден 

                                                  
976 Една нещастна година,България, бр.39, 31.ХІІ.1918; Увеличената 
смъртност в България и прехраната, пак там, бр.55, 23.І.1919. 

977 Хаджиниколов, В. и Н.Тодоров, политиката на САЩ след Първа-
та световна война и американската продоволствена “помощ” за 
България през 1919г., Исторически преглед, 1953, кн.4, с.356 – 368. 

978 Леонидов,А., Чуждите кредитори на България след Първата све-
товна война, Исторически преглед, 1969, кн.4, с. 18-19./ С постанов-
ление на МС е възстановена службата по държавните заеми от 
1902, 1904, 1907 и заема на земеделските каси от 1896г./  
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става все по- неустойчиво. Левите партии, които имат 
представители в управлението взимат решение да прово-
кират министерска криза. В резултат през май 1919 г. е 
провъзгласен поредния кабинет, отново оглавен от 
Т.Теодоров.979 В неговата обнародвана платформа са обя-
вени задачи за разпускане на ХVІІ ОНС и провеждане на 
парламентарни избори, премахване на цензурата и свобо-
да на събранията, конфискуване на незаконно придобитите 
богатства и пр. Очевидно е, че по характер и съдържание 
това е “новото” издание на предишната недовършена прог-
рама.  

Икономическите проблеми вече са задълбочили 
твърде много социалните аспекти на кризата. Затова Ми-
нистерският съвет се насочва към следващи мерки за дър-
жавна защита на работниците. Те се осъществяват и под 
влияние на непрекъснат и силен обществен натиск. Само 
през 1919 г. избухват 135 стачки със 76 310 участници, кои-
то издигат искания за намаляване на работния ден, увели-
чаване на заплатите, подобряване на трудовите и битовите 
условия и пр.980  

През юни 1919г. по силата на Закона за хигиената се 
учредява Върховен съвет на труда към МТПТ. На неговата 
първа редовна сесия се обсъждат въпроси за продължи-
телността на работния ден, нощния труд, застраховките, 
хигиената, работата на парче, безработицата и пр. След 
оживени разисквания с мнозинство се приема въвеждането 
на 8 и 6 часов работен ден за всички стопански клонове. В 
мотивите към указа се изтъква, че промяната е съобразена 
с разстроеното стопанство, скъпотията, големите лишения, 

                                                  
979 В коалиционния кабинет местата на Ал.Малинов и Ан.Ляпчев се 
заемат съответно от народняка М.Маджаров и радикала 
В.Ганев.При новата реорганизация БРСДП /о/ запазва МТПТ, като 
получава още един важен пост – Кр.Пастухов поема Министерство 
на вътрешните работи. 

980 История на профсъюзното движение в България, С.,1973, с.243-
252. 
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умората и изтощението на народните маси довели до на-
растване на болестите и трудовите злополуки.981 Тук е мяс-
тото да се подчертае факта, че тази българска инициатива 
е първа по рода си, като по време изпреварва приетата 
конвенция от Международната организация на труда, с коя-
то също се утвърждава като международна правна норма 
намаляването на работния ден на 8 часа.982 

За бързото прилагане на взетото решение Министер-
ския съвет своевременно издава наредба, постановяваща: 
съботния ден за занаятчийски, търговски и транспортни за-
ведения да завършва в 18ч., а за индустриалните и строи-
телни предприятия в 17 ч.; всички работници да ползват 
най-малко 36 – часова седмична почивка; забранява се ра-
ботата на парче, ако с това се цели продължаването на ра-
ботното време.983 

Активността в социалната област на втория коалицо-
нен кабинет на Т.Теодоров е демонстрирана също със се-
рия от допълнителни мерки, които този път се отнасят до 
категорията на държавните работници и служащи. В НС са 
внесени предложения за добавъчни възнаграждения към 
заплатата и пенсиите на миньорите, строителство на жи-
лища за тях, безплатното осигуряване на дрехи и обувки, 
ползването на едномесечен годишен отпуск.984 Принос в 
регламентирането на труда за всички държавни работници 
е направен също с приемане на специален правилник, в 
който се определя 8ч. работен ден, минималната обедна 
почивка, учредяване на технически съвети по нововъведе-
нията и пр.985 

                                                  
981 ДВ, бр.98, 5.VІІІ.1919; Янулов,И., Социалната политика на Бълга-
рия през 1915-1918г., с.245; Вж.Златинчев,Й., Борбата за трудово 
законодателство в 1878-1944 г., С.,1961, с.189. 

982 Пак там. 
983 ДВ, бр.98, 5.VІІІ.1919. /Наредба № 2824/. 
984 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, 13.ІІ.1919, с.618 и сл.; 

10.ІІІ.1919, с.729. 
985 ДВ, бр.106 от 6 авг.1919. 
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Камарите заявяват позицията си по действията на 
официалната власт в областта на социалната политика. 
Най-сериозна е реакцията им по повод въвеждането на 8 - 
часовия работен ден и тя е отрицателна. Мярката е оцене-
на като “истински скок”, в основата на който се съзират и 
търсят не социални, а политически мотиви. Възраженията 
са изложени пред Върховния съвет по труда от представи-
телите на ТИК, но те са игнорирани.  

Въпросът отново е поставен на обсъждане в дневния 
ред на ІІІ-я конгрес на ТИК, проведен във Варна през юли 
1919г. Изнесен е реферат, в който на базата на теоретични 
разсъждения за факторите на производството и с отделни 
неубедителни примери от практиката у нас, се обосновава 
становището за ненавременност и нецелесъобразност на 
въведената мярка.986  

В отговор, като гост на конгреса Кирил Попов изтъква, 
че между становището на камарите и това на официалната 
власт съществуват принципни различия. Според него те се 
свеждат до отстояването на две концепции. За камарите 
печалбата остава водещата цел, към която се стреми всяко 
предприятие. От своя страна, подчертава Попов, държава-
та има друга мисия. Сега тя демонстрира загриженост, из-
дигайки националния труд и неговите интереси над другите 
стопански фактори и с това демонстрира безусловната си 
воля да не го принесе в жертва независимо от дълбочината 
и обхвата на кризата в България.987  

Очевидно е, че в отношението си към въведения 8-
часов работен ден камарите проявяват изоставане от фи-
лософията на модерното производство и наложените све-
товни тенденции за неговата интензификация. Така по съ-
щество ТИК се проявяват като поддръжници на екстензив-
ните форми на труд. Затова и апелът на К.Попов към кама-

                                                  
986 Съкратени протоколи на ІІІ конгрес на търговско-индустриалните 
камари, с.136-137. 

987 Пак там, с.138-140. 
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рите е техните усилия и търсения за преодоляване на сла-
бостите в нашето индустриално производство да се кон-
центрират, като подпомагат въвеждането на модерна тех-
ника, повишаване техническата подготовка, професионал-
ната сръчност и общата култура на работника и т.н.  

Докато камарите обосновават негативното си отно-
шение към намаляването на работния ден, активността на 
правителството на Теодоров в социалната област продъл-
жава. Предприета е серия от допълнителни мерки, отнася-
щи се този път до категорията на държавните работници и 
служащи. В НС са внесени предложения за добавъчни въз-
награждения към заплатата и пенсиите на миньорите, стро-
ителство на жилища за тях, безплатното осигуряване на 
дрехи и обувки, ползването на едномесечен годишен от-
пуск.988 Принос в регламентирането на труда за всички 
държавни работници е направен също с приемането на 
специалния правилник, в който се определя 8ч. работен 
ден, минималната обедна почивка, учредяване на техни-
чески съвети по нововъведенията, административните по-
вишения, опредляне на заплатите и пр.989 

Тук е мястото да се отбележи, че лична заслуга за 
реализиране на широката социална програма, при това са-
мо за около година, има социалдемократът Янко Сакъзов. 
Той оглавява МТПТ, като остава верен на политическите си 
възгледи и дейност от предвоенния период, което не му 
пречи отговорно да изпълнява общозначими задачи в ка-
чеството си на министър.990 Този факт е отчитан в общест-
вените среди, включително и от камарите. Отбелязвайки, 
че в продължение на 30 години Сакъзов полага усилия за 
утвърждаването на трудово законодателство в страната, 
представителите на Варненската ТИК признават, че той не 

                                                  
988 Стенографски дневници на ХVІІ ОНС, 13.ІІ.1919, с.618 и сл.; 

10.ІІІ.1919, с.729. 
989 ДВ, бр.106, 6.VІІІ.1919. 
990Вж.Джидров, П., Нашето участие в управлението, С.,1918; Чеш-
меджиев, Гр., Политически спомени, С.,1988. 
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може да бъде обвинен в демагогия, и най-вече по повод на 
въведения 8-часов работен ден.991 

През лятото на 1919 г. дейността на управляващите е 
изпълнена с напрежение, тъй като съвпада с хода на мир-
ната конференция в Париж. Това извежда националния 
проблем на преден план. Кабинетът на Теодоров допълни-
телно е притискан от раздухваната и набираща скорост ан-
тибългарска кампания. В многобройни материали и изло-
жения до комисиите на конференцията се изнасят данни, 
изпълнени с клевети за насилия, жестокости и грабежи в 
завзетите сръбски, хърватски, гръцки и румънски терито-
рии, приписвани на българските окупационни власти. По 
този начин в Париж, Лондон, Женева и много други градове 
в Европа, общественото мнение се обработва в антибъл-
гарски дух чрез организирана пропаганда.992  

През тези “горещи” дни, на 23-28 юли, камарите про-
веждат във Варна третия си конгрес. В дневния ред са 
включени въпроси, отнасящи се до: правилник за железо-
пътните посредници; търговските съдилища; експертизите, 
извършвани от камарите; 8-часовия работен ден; продъл-
жаване срока за индустриалните облаги; държавната 
уредба на стопанския живот и др. На конгреса като делега-
ти на официалната власт присъстват К.Попов и Ст.Бочев. 

В началото на конгреса е изнесен отчетен доклад. 
Наред с прегледа за дейността на камарите са повдигнати 
интересни и дискусионни теми. В случая, с особена важност 
е тази за характера на проведените мероприятия от Дирек-
цията за СГОП и за ролята на държавата в стопанския жи-
вот след края на войната. Дебатите се водят с доста разго-
рещен и емоционален тон. Най- сериозен е сблъсъка на 
мненията по “кардиналния въпрос” – нужна ли е, и ако да, 
то в какви параметри да се осъществява държавната наме-
                                                  
991 ДА-Варна, ф.63 к., оп.3, а.е.10, л.105. 
992 Христов,Хр., България в навечерието и по време на Парижката 
конференция за мир, Известия на института по история, С.,1985, 
с.9-11 и сл.  
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са в икономиката на страната. 
На второто заседание на форума е предоставена ду-

мата на Ст.Бочев. Към момента той все още изпълнява 
длъжността директор по прехраната. В неговото изказване 
е направена оценка за свършеното от Дирекцията за СГОП 
през войната, очертани са също близките перспективи за 
дейността й. Бочев подчертава пред делегатите, че очаква-
нето за закриване на дирекцията, за което настоятелно 
пледират камарите, на този етап е нереалистично.  

Основният аргумент се отнася преди всичко до необ-
ходимото време, за да бъдат изчерпани всички запаси от 
стоки, налични в магазините към Дирекцията. От техноло-
гично време се нуждае и спирането на производството в 
милитаризираните предприятия, за да се прехвърли 
дейността им на мирновременни релси и пр.993 По-нататък 
е пояснена и най-близката дейност на Дирекцията за СГОП. 
Ангажиментът е за доставяне, купуване и раздаване на 4-
ри артикула от първа необходимост – сол, захар, газ и ориз. 
За търговията с останалите стоки намерението на офици-
алната власт е да се състави списък, заедно с участието на 
камарите. Впоследствие тези стоки ще бъдат пуснати на 
пазара в свободен режим.994  

Като излага горните съображения и перспективи, Бо-
чев приканва ТИК да проявят държавническо чувство. Це-
лесъобразно е, според него, преходното стопанство след 
войната да се организира под две форми. Първата предпо-
лага частната инициатива да приеме определени стопански 
функции с ограничени печалби и под контрола на държава-
та. Във втората форма, при смесения тип икономика, дър-
жавата и частната инициатива трябва активно да си сът-
рудничат.995  

В качеството на официален представител, изказване 
                                                  
993 Съкратени протоколи на ІІІ конгрес на търговско-индустриалните 
камари, състоял се във Варна 23-28.VІІ.1919, Вн., 1920, с.27. 

994 Пак там. 
995 Пак там, с.30. 
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на конгреса прави и К.Попов. Той също се обръща към ка-
марите с призив да вземат обмислено решение за ролята, 
която ще играят през преходния период, с оглед на задачи-
те за преодоляване на кризата и стабилизиране на българ-
ската икономика. Това трябва да се основава на досегаш-
ните им схващания и възгледи, но според Попов, също така 
ще е необходимо в тях да се внесе “коренна ревизия”, съ-
образена с настъпилите изменения в обстановката. Попов е 
твърде директен в настояването, че камарите трябва да се 
откажат от “поддържането на теорията за пълната свобода 
на търговията и индустрията, пълна свобода на частната 
инициатива”. Това, допълва известният наш икономист, не 
е нищо друго освен “анахронизъм”, “жестока слепота”, за-
щото се “игнорира историята на развитието на стопанския 
живот на целия свят и на България през последните десе-
тилетия...”.996  

За още по-наложителна се смята намесата на държа-
вата в условията на възстановяване след войната, тъй като 
тя е донесла едно “пертрубирано, болно стопанство”, за ко-
ето са необходими планомерни действия в името на “всич-
ки стопански интереси в тяхната интегралност.”997 За 
засилване ролята на държавата К.Попов изтъква също 
важни политически и социални причини. Той смята, че 
демократичната вълна, която залива цял свят изисква 
пълно и всестранно развитие на стопанската и социалната 
функция на държавата.  

И ако в отчетния доклад, изнесен от председателя на 
Софийската камара Ст.Караджов, се отстоява твърдо мне-
нието, че “държавата е всеизвестен лош стопанин”, то от 
своя страна К.Попов развива твърденията си до пълната 
противоположност. С категоричност той отбелязва: “Въз-
веждането на държавата като върховен и общ регулатор в 

                                                  
996 Съкратени протоколи на ІІІ конгрес на търговско-индустриалните 
камари, състоял се във Варна 23-28.VІІ.1919, Вн., 1920 с.31. 

997 Пак там, с.33. 
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стопанските отношения на гражданите и като пряк или кос-
вен агент в самото производство и обмен, е единствената 
позиция, която е предопределена на модерната държа-
ва”.998  

Така сблъсъкът на двете схващания - на камарите и 
на официалната власт, е очевиден. Той не би трябвало да 
изненадва, защото през целия период на Първата световна 
война ТИК в много отношения проявяват непоследовател-
ност и двойнственост, когато партнират с държавните инс-
титуции. Но в крайна сметка, във Варна е постигнат извес-
тен компромис. Сключено е споразумение за сътрудничест-
во между Дирекцията за СГОП, в лицето на нейния шеф 
Ст.Бочев, и делегатите на търговските камари.999 Уговоре-
ната съвместна работа първоначално се отнася до устано-
вяването на контрол върху извършваните търговски сделки. 
Целта е да се избегне прекомерното повишаване на цени-
те, особено на вносните стоки.  

Но обвързването отива още по-далеч, когато на ТИК 
са възложени нови ангажименти. С министерско постанов-
ление те са обявени за структурни звена към Дирекцията за 
СГОП. В документа е посочено, че “се одобрява присъеди-
няването на търговско-индустриалните камари като органи 
на Дирекцията за СГОП за контролиране цените и печалби-
те на вносните стоки, съгласно наредба, която те ще изра-
ботят.”1000  

Самите камари оценяват ситуацията като твърде де-
ликатна, тъй като те всъщност са поставени “между чука и 
наковалнята”. Това е така, защото от една страна, ТИК се 
поставят в системата за упражняване на регулативни и кон-
тролни функции на държавата. От друга страна, като пред-

                                                  
998 Пак там, с.35. 
999 Съкратени протоколи на Пловдивската търговска камара на ХХІV и 
ХХV р.с.,с.186. 

1000 Съкратени протоколи на Пловдивската камара на ХХІV и ХХV р.с., 
с. 186-.187. Решението е обявено с ХІІ постановление на МС в за-
седанието му от 5.VІІІ.1919г. с протокол № 98. 
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ставителни институции те трябва да защитават и отстояват 
частните интереси на търговците, който искат пълно либе-
рализиране на търговията и свободен пазар.  

След изработване на наредбата камарите поемат за-
верката на всички фактури за внесените стоки, участват в 
нормиране на печалбите, а също при определяне на цени-
те, в които се калкулират всички разходи. Новите функции 
създават грамадна канцеларска работа, с която за известно 
време е зает целия персонал на камарите. Това обстоятел-
ство в значителна степен затруднява и усложнява разнооб-
разната ежедневна дейност на ТИК. Възникват неприятнос-
ти, породени от недоволството на отделни търговци, когато 
гражданските органи нарушават някои правила при извър-
шването на контролните проверки в магазините. Но благо-
дарение на натрупания вече опит ангажиментите към из-
пълнителната власт се изпълняват с вещина и професио-
нализъм. 

Възгледите си по икономиката на страната и мястото 
на камарите във възстановителните процеси след края на 
войната са обсъдени на конференция на бюрата на ТИК, 
проведена през октомври 1920г. в София. Изготвен е Ме-
моар върху стопанското положение и следваната политика. 
Документът е резултат от станалите разисквания и отразя-
ва постигнатите общи позиции по най-важните въпроси от 
областта на търговията и производството в страната.1001 На 
тази среща фактически е заявена бъдещата дейност на ка-
марите, която ще бъде естествено продължение на приори-
тетите от мирновременните години, като същевременно ще 
се търсят нови форми и методи за реализация.  

Ако се обобщи дейността на ТИК през разглеждания 
период могат да се направят няколко извода. На първо 
място трябва да се отбележи, че в името на високите наци-
онални идеали много от членовете на петте камари заста-

                                                  
1001 Алманах 110 години Българска търговско-промишлена палата, 
с.51. 
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ват под бойните знамена, готови за саможертва. Някои не 
се завръщат от бойните полета, а други изпълнили дълга 
си получават държавни отличия.  

Като стопански институции, попаднали в сложна и ек-
стремна обстановка, камарите се стремят да оказват нуж-
ната подкрепа на изпълнителната власт при провеждането 
на мобилизационните мероприятия в икономическата об-
ласт. По тази линия дейността на ТИК в много отношения 
може да се оцени като противоречива и непоследователна. 
Основната причина трябва да се търси в стремежа им да 
защитават и удоволетворяват частните интереси на тър-
говското съсловие в страната. В тези случаи те се проявя-
ват повече като корпоративни организации, използвайки 
лостовите си позиции и присъствие в системата на държав-
ните институции. Има и други причини, които не трябва да 
се отминават, когато се отчитат негативите на ТИК. Те се 
отнасят до управляващите, които също проявяват колеба-
ния, непоследователност, създават условия за дублиране 
функциите на гражданските и военните власти, упражняват 
неефективен контрол върху изпълнението на собствените 
си разпоредбите, извършват серия от компромиси за внос-
износа, с което стимулират спекулата и корупцията в стра-
ната и пр. 

Отделен трябва да е коментара за отношението на 
камарите към провежданата политика от управляващите в 
социалната област и специално към въвеждането на 8-
часовия работен ден. Най-вероятно е тук да надделява же-
ланието за противопоставяне срещу атаките “против дея-
телите на производството и размяната”, подхранвани от 
“демагози, които без всякаква подготовка за обществена 
работа, не преставаха да замислят различни обществени 
реформи.”1002 Това мнение е изказано от д-р Саръилиев на 

                                                  
1002 От доклад на д-р Георги Саръилиев, изнесен при честване 40-
годишнината на търговско-индустриалните камари в България на 
26.ХІ.1934. 
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юбилейното честване 40-годишнината на ТИК. Без съмне-
ние той визира левите политически сили в страната, които 
имат широка популярност в края на войната и издигат мак-
сималистични искания за обществени преобразования. Та-
ка че заеманата от камарите позиция по социалните ме-
роприятия, в случая може да се приеме като ясен и точен 
индикатор за тяхната социална идентификация със средни-
те и най-вече с едрите представители на българското про-
изводство и търговия. Отбелязаните по-горе специфични 
черти от работата на камарите ни най-малко не могат да 
омаловажат тяхната роля. И това е така, защото през разг-
леждания период те не се затварят в своите канцеларии, а 
съпреживяват тежките и драматични дни за целия българс-
кия народ. С качествата и недостатъците си камарите оста-
ват и на фронта, и в тила, а след края на войната продъл-
жават пътя в служба на отечеството.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След Освобождението на България през 1878 г. цяла-
та енергия и усилията на обществото са насочени към възс-
тановяване и изграждане на държавността, изгубена за пет 
столетия. Затова с чуствително закъснение българите тръг-
ват по пътя на политически, икономически, социални и ду-
ховни преобразования, когато Западния свят вече е извър-
шил гигантска историческа трансформация и е постигнал за-
бележителен общокултурен и цивилизационен прогрес.  

С отварянето на нова страница в своята дълголетна 
съдба и за да се приобщи към съвременния свят, българс-
кият народ е изправен пред единствената алтернатива - да 
създава институционални решения, органи на властта, 
норми на поведение, технологически образци и пр., които 
функционират в напредналите държави на стария континет. 

Именно в тези процеси се включват и създадените 
търговско-индустриални камари у нас – Софийска, Плов-
дивска, Русенска, Варненска и Бургаска. Те се изправят 
пред предизвикателството да станат един от факторите за 
преодоляване на изостаналостта, за темповото развитие и 
модернизацията на българския стопански живот.  

Дали е изпълнена тази важна мисия? Отговорът може 
да се даде и без допълнителен коментар, ако се обобщят 
част от фактите, отнасящи се до участието на камарите, ка-
то сътрудници в държавното управление, но и като изрази-
тели на интересите на производителите и търговците в 
страната. 

Камарите участват в: регистрацията на търговско-
индустриалните марки и на фирмите; в управлението на 
борсите; организират помирителни съдилища; делегират 
свои членове в експертната митническа комисия, в железо-
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пътно-тарифния съвет към Министерство на обществените 
сгради, пътищата и съобщенията, в Индустриалния съвет 
към МТЗ, в Съюза на българските индустриалци, в ипоте-
карните оценителни комисии и сконтовите комитети на Бъл-
гарската народна банка и Българската земеделска банка.  

По закона за обществените предприятия ТИК са нато-
варени със задачата да участват в определяне способност-
та на предприемачите-доставчици, които желаят да вземат 
участие в търгове за държавни и общински доставки. По 
силата на закона за публичните разпродажби тяхното обя-
вяване става с разрешението на съответната ТИК, която 
съблюдава изпълнението на предвидените формалности. 
Камарите са избрани за учреждението, което по силата на 
закона за пътуващите търговски агенти трябва да издават 
легитимационните карти, както и да определят разреда на 
агентите, за да се внасят определените такси. Законът за 
акцизите също постановява ангажимент, който трябва да 
поеме Софийската камара. Той се отнася до участието на 
двама нейни членове в комисията, която определя покупни-
те цени за солта и кибрита и т.н. 

В обхвата на дейността си камарите осъществяват 
сътрудничество с общинските и окръжни съвети. Последни-
те често се допитват до ТИК, когато им предстои да взимат 
решения за мероприятия със стопански характер. Тези от-
ношения са регламентирани в правилника за прилагането 
на закона за градските и селските общини. На кметовете 
изрично е вменено задължение да се допитват до съответ-
ните камари, когато се решават въпроси от търговско-
промишлен характер като: даване права на дружества или 
частни лица за отваряне на работилница или фабрика; оп-
ределянето на кредити в общинските бюджети за подпома-
гане и поддържане на занаятите – за уреждане на образцо-
ви работилници, професионални курсове, специализации в 
чужбина и пр. 

Трябва да се подчертаят особените заслуги на кама-
рите в областта на професионалното образование. И тук 
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законодателят е дал поле за широка изява при организира-
нето на допълнителни вечерни, неделни и други временни 
курсове, както и правото ТИК по своя инициатива да откри-
ват търговски училища. 

Списъкът, в който се регистрира конкретната дейност 
на ТИК, е твърде дълъг и може да бъде продължен. Но изб-
роеното по-горе е достатъчно, за да се разбере, че търговс-
ко-индустриалните камари за твърде кратко време след съз-
даването си, добиват държавно и обществено признание. 
Нито едно значимо стопанско събитие не може да бъде от-
белязано без прякото или косвено участие на институциите 
ТИК. Така те се свързват с многобройни нишки силно и трай-
но с целия икономически организъм на България. Тази тен-
денция е продължена през следващите години и до днес.  

Ключът към разбирането на този успех трябва да се 
търси в няколко насоки. През разглеждания период, а и на-
сетне, камарите остават встрани от разлагащото влияние 
на политическото партизанство. Определящото им кредо 
твърдо и неизменно се свързва с общонационалните инте-
реси. В тази плоскост се преодоляват понякога острите и 
противоречиви интереси между производителните и търгов-
ски съсловия у нас и управляващите среди. От особено 
значение е и обстоятелството, че съставът на камарите 
следва пътя на самоутвърждаване, самодоверие в придо-
битите качества и ценностните стойности на професиона-
лизма и българския патриотичен дух. Именно затова съд-
бата на камарите се оказва неизменна част от историчес-
ката съдба на нашето отечство. Тези европейски по своята 
същност институции винаги са оставали и остават съпри-
частни с дейността си към пораженията и катастрофите, 
към главоломните обществено-политически промени, но и 
към постиженията и възходите на България.  
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вестник; Бюлетин на търговско-индустриалните камари; Во-
енни известия; Ден; Държавен вестник; Економически прег-
лед; Известия на Бургаската търговска камара; Известия на 
Дирекцията за СГОП; Изток; Икономическа сбирка; Иконо-
мически преглед; Икономически преглед; Народ; Народни 
права; Народни права; Народно стопанство; Общ подем; 
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икономическо дружество; Списание на българското инже-
нерно-архитектурно дружество; Списание на Съюза на по-
пулярните банки; Стопанство; Съвременна илюстрация; 
Търговски бюлетин; Търговски вестник; Търговски знания; 
Търговски знания; Търговски фар; Търговско-промишлен 
вестник. 
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