
166 

Известия на ЦСИИ / Proceedings of CEHR, Vol. VII, 2022 

 

 

СМЕСЕНИТЕ ТЪРГОВСКИ КАМАРИ В БЪЛГАРИЯ.  

СЪЗДАВАНЕ И СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (1920–1940) 

 

Лиляна ВЕЛЕВА 

 

Received: 22.07.2022 

Available online: 21.11.2022 

 

 

Abstract: In the period between the two World Wars, the development of 

international trade is determined by the general conditions of the world economy, the 

profound geopolitical changes and the specificities of the individual national 

economies. In a complex and dynamic situation, the different countries and their 

governments are moving towards the implementation of effective approaches and forms 

to solve their foreign trade problems. In this context the possibilities of creating mixed 

chambers of commerce are also discussed. The emphasis is placed on: the prerequisites 

for their creation, the internal organization and membership, the main directions of 

their activity etc. Institutions are also viewed through the lens of bilateral economic 

relations and political interests. 

Key words: international trade, chambers of commerce, international 

organizations, business initiatives, banks, commercial and industrial companies 

JEL № 14, № 44 

 

Краят на Първата световна война бележи нов етап в развитието на междуна-

родните организации от различни области, работещи за общи каузи - Обществото 

на народите (ОН), Международната организация на труда (МОТ), Международ-

ната търговска камара (МТК) и др. В сложните условия на междувоенния период 

усилия за сътрудничеството полагат и многобройни междуправителствени орга-

низации, комисии, комитети, други структури, каквито са смесените търговски 

камари.  

През 20-те год. на ХХ в. се създават поредица от такива търговски камари в 

България: Италианско-Българска, Френско-Българска, Българско-Чехословашка, 

Австро-Българска, Германско-Българска, Полско-Българска, Британско-Българ-

ска, на по-късен етап следва създаването на Българско-Съветска, Българско-

Югославска камара и др. Тези институции съдействат за развитието на 
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двустранните икономически връзки чрез съвещателна дейност към правителст-

вата, улесняват търговските и бизнес контакти за своите членове и други заинте-

ресовани лица.  

Условията за създаване на смесени камари у нас се определят от съчета-

ването на вътрешни и външни фактори. България е победена страна в Първата 

световна война, което я изправя пред необходимостта да преодолява междуна-

родната изолация, да решава редица тежки икономически проблеми, включи-

телно свързани с външния стокообмен. В тази насока работят държавните инсти-

туции и учрежденията, структури на различни нива, сред които се включват двус-

транните смесени камари.  

Влиянието на външните фактори произтича от световната война, която води 

до радикално прекъсване с миналото, настъпването на дълбока трансформация в 

начина на функциониране на националните и на международната икономика, 

както и от финансовите последици на самата война (Carreras 2006, р. 294). Про-

меня се геополитическия баланс, белязан от стремежи за икономическа експан-

зия на водещите сили в света, което повлиява ситуацията в отделните държави.  

Благоприятен фактор за създаването на смесени камари са установените тра-

диции в отношенията между България и повечето от европейските държави. Ис-

торическите им корени могат да се проследят в отминалите епохи, но те се раз-

виват подчертано активно след Освобождението през 1878 г., когато отношени-

ята с другите страни придобиват нови измерения във всички важни обществени 

сектори за българите.  

В случая от значение е натрупания международен опит, още през предвоен-

ния период, от българските търговско-индустриални камари. Една от формите е 

участието им в международните конгреси на търговските камари - Лиеж (1905), 

Милано (1906), Прага (1908), където се обсъждат общозначими въпроси – фис-

кални, за митническите тарифи и статистика, произхода и качеството на стоките, 

правните наредби, търговския арбитраж, циркулация на търговските книжа и др. 

(Veleva 2002, рр. 197–209). Икономическият и културен обмен дава тласък на 

търговската, предприемаческата и производствената дейност. След края на Пър-

вата световна война, този прекъснат процес е възстановен, като намира нови пер-

спективи чрез учредената МТК, а също и със смесените търговски камари в Ев-

ропа и света.  

В следващото изложение ще представим по-характерни моменти за някои от 

смесените камари, създадени и действащи в България през междувоенния пе-

риод.  
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Френско-Българска търговска камара / Francais – Bulgarie la chambre 

de commerce 

Създаването на камарата е стартирано във Франция от нейното правителс-

тво, което на 12.03.1921 г. официално я припознава по законите на страната, като 

юридическо френско лице със свое представителство и седалище в София.1 На 4 

април 1921 г. в нашата столица се провежда учредителното събрание, ръководено 

от френския пълномощен министър у нас Жорж Пико. В периода 12-16 март с.г. 

той получава делегирани правомощия от френския министър на търговията и от 

министъра на външните работи, за да извърши акта на учредяването. Камарата се 

създава с икономическа и търговска цел, което е записано в нейния Устав.2 Рег-

ламентирани са дейността, вътрешната организация и финансирането. В доку-

мента е записано (чл.2), че ще бъдат подкрепяни и развивани търговските връзки 

между Франция и България, в 10 направления. В публичен план ще се осъщест-

вяват контакти с администрациите, търговските организации и дружества, както 

и с други институции в двете страни. 

Върховен орган е Общото събрание, което на годишните си сесии обсъжда 

и взима решения по вътрешни въпроси и по актуални проблеми от стопанско ес-

тество, касаещи двете страни.3 Между сесиите работи Управителен (Админист-

ративен) съвет (УС).4 Членовете са с 4-ри год. мандат, при частична ежегодна 

ротация. През годините в УС работят известни личности и представители на уп-

равляващите: Ж. Лабуре, Ж. Бланк, Ж. Пико, П. Блок, Пиер и Жорж Симоне, Ж. 

Ато, П. Леви, П. Баблен, Н. Ландрю, Г. Губиделников, В. Багаров, Д. Лалов, В. 

Попов и др.5  

Членовете са 4 категории – почетни, учредители, действащи и кореспон-

денти. Почетни членове могат да бъдат всички министри, дипломатически и кон-

сулски чиновници на двете държави, лицата със заслуги за развитието на двуст-

ранните отношения. Те имат съвещателна и подкрепяща роля. Кореспондентите 

са с френска или с друга националност участващи в камарата съобразно интере-

сите на „френската икономическа експанзия“ в нашата страна.6 Статутът им е 

приравнени с действащите членове с финансови права и задължения.  

                                                             
1  Държавен архив  – София (ДА – София), ф.776, оп.1, а.е.1, л.1–2. 
2  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.1, л.3-5; Уставът съдържа 9 глави с общо 47 члена. 
3  Устав на Френско-Българската камара, VI-та глава, чл.36-43 – правомощия на Общото 

събрание. 
4  В Устава се определят правата и задълженията на УС, които са предмет на IV-та глава 

(чл. 24-31). 
5  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.1, л.51–53. 
6  Устав на Френско-Българската камара, чл. 7-16 – категории членове. 
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Учредителите от френската страна са общо 38 – лица, дружества, фирми от 

областта на финансите, търговията и индустрията (електро-металургия, меха-

ника, фармацевтика, химическо производство, радио-електротехника и т.н. Сред 

тях са: парижките – Банк дьо Люнион Паризиен, Банк дьо Пари е де Пей-Ба, 

„Компани женерал дьо таба“, бизнес представители от Марсилия, Лион и др. От 

българска страна са: осигурително д-во „Балкан“, Българска търговска банка, 

Франко-Белгийска и Балканска банка, Съединени тютюневи фабрики, ф-ма „Хер-

ман Крюнинг“, д-во „Петрол“, д-во „Гранитоид“, транспортно д-во „Експрес“, 

акционерно д-во „Гларус“, първо пътническо бюро „България“, търговска къща 

„Луи Драйфус и С-ие“ у нас, акционерно д-во „Беров-Хоринек“, д-во за внос-

износ „Колумбия“, Е. Паница – осигурително д-во „Балкан“, минно д-во „Пла-

калница“ (седалище в Париж), В. Попов (директор на Франко-българска банка) и 

др. Общият брой на българските членове е 112 , в София – 94, 18 от – Асеновград, 

Варна, Бургас, Габрово, Горна Оряховица, Казанлък, Кюстендил и Пловдив. 

Направеният преглед очертава преобладаваща концентрация на представи-

тели от едрия капитал, както от френската, така и от българската страна. Това 

обстоятелство бележи контурите на лобистки бизнес интереси, доколкото те фак-

тически се ползват от държавна подкрепа. Позиционирането на българите в но-

вата институция е интересно в още един аспект. Вътрешнополитическата конюн-

ктура в България е напрегната при управлението на земеделското правителство 

на Ал. Стамболийски, насочено към изтласкване на едрия капитал от центъра към 

обществената периферия. Затова камарата става подходяща легална форма за от-

стояване на неговите позиции.  

Финансирането на камарата се осигурява от членски внос (от 1000 до 3000 

фр. годишно), дарения, такси, както и от френската държава, редовно отделяща 

по 100 хил. фр., до навечерието на Втората световна война.  

Дейността на Френско-Българската камара подпомага и дава допълнителна 

перспектива за разширяване на стопанския обмен между двете страни. Специ-

ално внимание се отделя на икономическата информация, предоставяна за нуж-

дите на управляващите, за членове и други потребители. Статистическите данни 

дават картина за търсенето и предлагането, движението на цените, за внос-износа 

(по обеми и стойности), за техническите и административно-правни условия, 

уреждащи обмена и бизнес връзките. Тук трябва да се подчертае, че камарата е 

аташирана към френското министерство на търговията, което е един от най-важ-

ните центрове за планиране и формиране на следвоенната икономическа поли-

тика на страната, базирана върху качествените параметри на стопанската статис-

тика (C.D-Korn 2007, pp.45–69). 
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Издава се печатен орган – „Бюлетин на Френската търговска камара в Бъл-

гария“/„Bulletin de la Commerce Francaise en Bulgarie“, който редовно излиза от 

1921 г. до 1938 г.7 Публикува се подробна информация за вътрешния живот и 

дейността на камарата, за официални събития в двете страни, подробна статис-

тика (за видове стоки, валутна стойност, баланси) и т.н. С практическо значение 

са материалите за парижките изложения от 1925, 1931 и 1937 г.8, с детайлна ин-

формация.9 През 1937 г. се създава Френско-български комитет, с почетни пред-

седатели министрите на търговията на двете страни – Ж. Лабуре и Д. Вълев, и 

членове – Ж. Бланк, Ат. Буров, Ст. Мушанов, К. Бобчев, Р. Алексиев, проф. Ар-

наудов, С. Савов, Р. Даскалов, Ж. Ато, Е. Паница и др.10 Седалището на комитета 

е в София, създадена е мрежа от местни комитети в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, 

Ст. Загора, Търново, Казанлък, Кюстендил, Габрово, Карлово, Ямбол и др.11  

Дейността на камарата протича в често променяща се юридическа среда у 

нас. Началото е безпроблемно, но през 1933 г., след това 1936 г. се налага прере-

гистриране и декларации от легацията, че камарата е под патронажа на Минис-

терството на търговията на Франция.12 Истинските проблеми идват с началото на 

Втората световна война, когато на практика дейността затихва и е прекратена.13 

По-обстоен анализ би откроил засилващия се политическия натиск по оста Бъл-

гария–Германия и особено Германия–Франция, чиито сблъсък дава многоаспек-

тни отражения. 

  

                                                             
7  Последва сливането на „Бюлетин на Френската търговска камара в България“ с изда-

нието „Франция-България“. 
8  По реда си изложенията тематично са посветени на: „Съвременните декоративни и ин-

дустриални изкуства“; „Изложение на френските територии“; „Изкуства и технологии 
в съвременния живот“. 

9  Издаването на легитимационни карти, проспекти на хотели, възможни жп. и автомо-
билни маршрути, различни видове такси и цени, свързани с пътуването и пребивава-
нето в Париж и т.н. 

10  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.1, л.122. 
11  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.3, л.121. 
12  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.1, л.12–14. Изложение, в което са отбелязани и коменти-

рани етапите, през които преминава правното припознаване на камарата, както и из-
вършваните корекции в съответствие със законовите промени настъпили в България 
през междувоенния период. 

13  ДА – София, ф.776, оп.1, а.е.1, л.3, 19–21. По Закон за защита на държавата българс-
ките власти изискват отново всички документи на камарата, за да разрешат продължа-
ване на дейността й, но тя не може да изпълни изискването поради настъпилата про-
мяна на режима във Франция. 
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Германо-Българска търговска камара / Deutsch-Bulgarischen 

Handelskammer  

Тя е основана през октомври 1925 г. в Берлин, по инициатива на известния 

проф. Никодем Каро (с приноси в химията, носител на много отличия) и предсе-

дател на УС на концерна Bayerishe Stickstoffwerke A.-G. На учредителното съб-

рание присъстват чуждите консули в Германия, крупни представители на индус-

трията, търговията и финансите и др. В президиума са Ст.Чапрашиков (бивш пъл-

номощен министър), едрият индустриалец Ернст фон Борсиг, Т. Левал, А. Зил-

берт (директор на А.Е.Г.).14 

В Управителния съвет са избрани 20 представители на големи немски про-

мишлени предприятия, банки, търговски фирми, както и такива от българската 

страна. За първи председател на камарата е избран Вили Пилгер (юристконсулт 

на Германския тютюнев съюз), гл. секретар става Любен Цонев (секретар на бъл-

гарското консулство в Берлин), а Софийския клон на камарата е поверен на Дра-

гомир Цонев.15 Целите са организиране на фирмите в Германия и България с ин-

тереси в търговията, при „осъществяване на постоянна връзка с компетентни кръ-

гове и учреждения, търговските и индустриални камари, стопански съюзи и пр.“16 

Както при останалите смесени камари и тази осъществява статистическо-

информационна, съвещателна и посредническа дейност. Трябва да се подчертае, 

че активността се засилва по време на Голямата депресия и в контекста на нарас-

тващия геостратегически интерес на Германия към нашата страна. Показателен 

е един фрагмент от службата на немските дипломати в София, които съветват 

Берлин „да не се прекъсват връзките с България, за да не се остави българския 

пазар в ръцете на конкурентите.“ (Koleva, 2012, p. 86) Необходимо е само при 

сделките немския бизнес да има сведения за финансовото състояние на българс-

ките предприятия. В случая, Германско-Българската камара поема ролята на ин-

форматор, като съобщава за „засилен интерес“ на френската тютюнева режия за 

внос на значителни количества български тютюни, като нейния шеф вече е посе-

тил България.(Кoleva, 2012, р.86–87) Тази роля, на носител на стопанска инфор-

мация за нуждите на немското правителство, камарата продължава да играе през 

30-те и началото на 40-те години на XX в.  

 

                                                             
14  Германо-Българска търговска камара, илюстр. книга „Труд и промишленост“, 1926, 

отдел 4, с.XCII и сл. 
15  Завършва Дипломатическо-консулски отдел на Свободния университет, Юридически 

ф-т на Софийския университет, специализира международно право във Вюрцбург, 
Германия. 

16  Пак там. 
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Българско-Чехословашка търговска камара / Bulharsko-Ceskoslovenske 

obchodni komorri 

Открита е на 9.ІV.1922 г. в София със специално организирано тържество.17 

Нейната мисия е да засилва и защитава стопанските отношения между двете 

страни по пътя на взаимно опознаване, издаване на бюлетин и списание, съвеща-

ване на двете правителствата за търговията и производството, информиране за 

панаири и изложби, за различни тарифи, кредитоспособността на дружества, 

банки и частни лица, създаване на общи експертни и контролни комисии и пр. 

(Veleva 2006, p. 295) 

Уставът на камарата е утвърден от българското и чешкото министерство на 

търговията.18 Ръководството се осъществява от Управителен съвет от 24 души, с 

3 г. мандат при частична ежегодна ротация, Председателството от 5 члена и дейс-

тва като постоянен представител на УС.19 Почетни членове могат да бъдат ми-

нистри, дипломати и консули на двете държави, както и лицата със заслуги за 

развитието на камарата.  

В първоначалния състав на УС / Komorni Rada участват: като почетен пред-

седател Б. Павлу (пълномощен министър у нас), инж. Р. Пицка (директор на за-

харна фабрика в Горна Оряховица) – председател, подпредседатели – В. Атана-

сов (Министерство на търговията), В. Фернандез (ф-ма „Братя Фернандез”), О. 

Барт (дир. Балканската банка), Д. Палавеев (дир. тютюнев консорциум), инж. Б. 

Хоринек и Б. Начов (консулски адв. в София).20  

Други членове на УС са: Б. Вайнцетел (агр.), Е. Гйорйок (дир. “Никотеа”), Т. 

Дробил (арх.), Ян Кадела (придворна печатница), Й. Комещик (фабрикант), Д. Ко-

ларов (дир. “Прогрес”), С. Константинов (дир. ”Ориентабако”), Б. Малотин (пиво-

варна ф-ка, Лом), К. Милде (пивоварна ф-ка, Шумен), Б. Начов (адв.), А. Падера 

(захарна ф-ка Г. Оряховица), Е. Паница (банков директор), Гр.Пейчев (ф-ма Пей-

чев–Патамански–Дончев, Варна), В. Поспишил (д-во „Софа”), Б. Прошек (пиво-

варна ф-ка), банковите директори – В. Кубка, Др. Геза Шуберт, Е. Фанта и др.21  

Общото събрание се свиква на редовни годишни сесии, при наложителност 

се провеждат и извънредни. Те са публични, на тях се разискват и взимат реше-

ния по вътрешни въпроси и по всички проблеми от стопанско естество, с 

                                                             
17  Българско-Чехословашката търговска камара в София. Народно стопанство, V. 1922, кн. 5. 
18  Устав на Българско-Чехословашката търговска камара,С.1922. Утвърден от българс-

кото МТПТ със заповед №688/26.ІV.1922г. и чешкото Министерство на търговията със 
заповед №11709/220 от 19.VІ.1922г. 

19  Пак там, Управителен съвет /чл.12-15/, Председателство на камарата /чл.16-21/.  
20  Бюлетин на Българско-Чехословашката камара в София.Bulletin Bulharsko-

Ceskoslovenske obchodni komorri v Sofii, г.І, І923, бр.1,2. 
21  Пак там. 
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предварително уведомяване на Чешката легация в София.22 Финансите се форми-

рат от членски ежемесечни и встъпителни вноски, помощи, дарения, завещания, 

такси за услуги. Бюджетните средства се използват за различни мероприятия на 

камарата, за фонд пропаганда, за откриване на свой мострен музей.23  

Печатният орган е “Бюлетин на Българско-Чехословашката търговска ка-

мара в София”, издаван и на чешки. Поместват се обширни материали за търгов-

ските отношения между двете страни, различни стопански статистики, анализи и 

др.24 В ежедневната практика се предоставя разнообразна информация, извършва 

се междуфирмено посредничество, изготвят се съобщения за стопанското поло-

жение в двете страни, издават се удостоверения, изпращат се препоръчителни 

писма и т.н.  

 

Австро-Българска търговска камара/ Austro-Bulgarishen 

Handelskammern 

Създава се на 5 април 1925 г. с учредителното събрание. По Устава камарата 

се регистрира като доброволно сдружение за поощряване на търговските отно-

шения между двете страни, като дейността й изключва всякакви търговски 

сделки. 25 Основни задачи са посредничество и служба на интересите на Австрия 

и България.  

Основателите от Австрия са представители на финансовите среди, търговци 

и индустриалци. Сред тях от Виена: Алгемайне Феркерсбанк, Д-во за желязо и 

стомана, Дунавско-параходно д-во, „Нойзидлер АД“, Австрийско осигурително 

д-во „Феникс“, „Шьолер & Ко“ за търговия на едро, Австр. оръжейни заводи 

„Щайер“, Рихард Клингер, индустриалец.26 От България основателите са: 

Франко-Белгийска банка за България, Балканска банка, Дойче банк – София, Ге-

нерална банка, Кредитна банка, „Никотеа“ АД, “Ориент табако“, „Рела Нефе“ – 

София, „Интерконтинетале“, „Реколта“АД за тютюни, „Щаер“ за търговия с ав-

томобили, Братя Фернандез и др.27 

                                                             
22  Устав на Българско-Чехословашката камара. /Управление на камарата. Общи събра-

ния /чл.8-11/. 
23  Пак там, Приходи на камарата /чл.32-34/. 
24  Д-р Вл. Алексиев, Търговските сношения между Чехословашко и България; Чехосло-

вашкия търговски баланс за времето от 1.І до 30.VІ.1922; Cizi kapitaly v Bulharsku и 
др.В: Бюлетин на Българско-Чехословашката търговска камара в България, г.І, 1923, 
бр. 1, 2 и сл. 

25  Устав на Австро-Българската камара в София, &1. 
26  Бюлетин на Австро-Българската камара, г.I, 1926, кн.1, с.7-8.Списък на основните чле-

нове на камарата (на немски и български) 
27  Пак там. 
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Органи на камарата са Общото събрание и УС. В първото ръководство са: 

почетния председател Р. Колрус (управляващ легацията в София), предс. е М. 

Тенев (бивш финансов министър), подпредседатели – О. Барт (генерален консул 

и дир. на „Никотеа“), К. Клайнер (директор на „Фумаро“, София), Е. Паница ( от 

„Балканска банка“ и д-во „Балкан“), А. Куюмджийски (УС на „Франко-Белгийска 

банка за България“.28 Към 27-те съветници от София са – Ив. Буров, Л. Каниц, М. 

Рясков, Х. Момчилов, А. Иванов, С. Славовски и др., а от Виена – Р.Кантор и д-

р Х.Хас.29  

Членове на камарата могат да бъдат търговци и промишленици, живеещи в 

България или Австрия, учреждения и корпорации, както и други физически и 

юридически лица, подкрепящи двустранните стопански отношения.30 Почетните 

и дописни членове имат съвещателни функции, назначавани от УС.31 На Общите 

събрания се отчита дейността, избира се ръководството, формиран е бюджета и 

др. Финансирането се осигурява с встъпителни суми от основателите с 10 000 лв. 

(най-малко), но основно от годишен членски внос, такси, дарения и др.32 

Камарата издава свой печатен орган – Бюлетин на Австро-Българската тър-

говска камара в София/ Mittellungen der Austro- Bulgarishen Handelskammern in 

Sofia, който излиза в периода от 1926 до 1937 г. Със специализираните си публи-

кации той се превръща в ценно практическо ръководство за двустранната търгов-

ска дейност.  

Изложеното за смесените търговски камари е кратко представяне на тяхната 

практически полезна дейност, която подпомага развитието на двустранните сто-

пански отношения между България и други държави в Европа. Те работят в ин-

терес на своите членове и на заинтересовани кръгове за улесняване и разширя-

ване на стопанските контакти в областта на търговския стокообмен. Историята 

на тези институции има своето съвременно продължение. 

Днес, Българската търговско-промишлена палата обединява 57 членове в 

своя Клуб на смесените и чуждестранни палати, камари, клубове и съвети от цял 

свят. Всички заедно работят в името на общозначими стопански и културни ка-

узи, както са го правили предшествениците им. 

 
 

                                                             
28  Бюлетин на Австро-Българската камара, г. I, 1926, кн. 1. Съвет на Австро-Българската 

камара. 
29  Пак там. 
30  Устав на Австро-Българската търговска камара в София, & 2. 
31  Пак там. 
32  Устав, &. 9; В началото вноските на редовните членове са 600 лв. годишно, с встъпи-

телна вноска от 200 лв.  



175 

REFERENCES: 

Druelle-Korn, C. 2007, Ministère du Commerce-Statistique générale de la France, 

Histoire & mesure, XXII–1: Guerre et statistiques, (n.p.), pp. 45–69. 

Carreras, А. 2006, The twentieth century – from break with the past to prosperity (II), 

in: An Economic History of Europe, London and New York. 

Veleva, L. 2006, Foundation of the Bulgarian-Czech chamber of commerce. A hronicle 

of a collaboration, in Vladimir Sis and Bulgaria, Sofia, izdatelstvo „Stigmati“, pp.286–

297. [Велева, Л. 2006, Основаване на Българско-Чешката търговска камара. Хро-

ника на едно сътрудничество, в Владимир Сис и България, с. 286–297. София, Из-

дателство „Стигмати“ – Бохемия клуб]. 

Veleva, L. 2002, ‘The participation of Bulgaria in the World exhibitions and 

International congresses of the chambers of commerce at the end of XIX and the 

beginning of XX century’, The Scientific Papers of UNWE, issue 2, Sofia: 

Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“, pp. 197–201, 206–208. [Велева, Л. 2002, 

„Българското участие в световните търговски изложения и на международните 

конгреси на търговските камари в края на XIX и началото на ХХ в.”, Научни тру-

дове на УНСС, т. 2, София: Университетско издателство „Стопанство”, с. 197–

201, 206–208]. 

Koleva, M. 2012, The German economic policy towards Bulgaria between the two 

world wars, Sofia: Academichno izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“. [Колева, М. 2012, 

Германската икономическа политика към България между двете световни 

войни 1919–1939 г., София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“]. 

 

 

Correspondence address 

Liliana Veleva – Associate Professor, PHD 

University of National and World Economy,  

Department Political Economy, Economic History Section 

1700 Sofia, Student Town, UNWE 

E-mail lilivl@bitex.bg 

 

 

  

 

 


