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ПРЕГЛЕДИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА –
ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ

Иван Табаков, Бойко Дойчинов, Йоанна Иванова

Варненската търговско-индустриална камара има заслуги за висшето иконо-
мическо образование. На 14 май 1920 г. (ХХV сесия на камарата) е взето решение
за създаването на Висшето търговско училище, днес Икономически университет
– Варна. Честването на деветдесетгодишния юбилей на Икономическия универ-
ситет е повод авторският колектив да направи опит за преглед на някои от най-
важните моменти от историята на ВТИК.

През ХVІ-ХІХ век Варна е сред най-големите черноморски пристанища в Ос-
манската империя. Още през ХVІ век жителите на града надхвърлят 10 000. През
ХVІІІ-ХІХ век се откриват множество консулства. В града се създава първото търгов-
ско параходно дружество, издават се акции и се закупува първият български па-
раход „Абдул Азис”.

След Освобождението на България през 1878 г. Варна се превръща в осно-
вен търговски и индустриален център на Източна България и населението бързо
се увеличава. Разкриват се редица търговски кантори. В града се развива едрата
вносно-износна търговия.

Развитието на Варна от средата на ХІХ век се доминира от износа на храни
по море. С. Кабакчиев в своите спомени посочва, че „главната търговия във Вар-
на беше със зърнени храни. Износът на всички храни от Разградско, Джумайско
(Търговишко), Шуменско, Провадийско, половината от Делиормана, Добричко и
Варненско се изнасяше през Варна.”

В краеведското си изследване А. Иширков определя специално място на
„Варна, като център на съобщения и търговия.” Икономическото развитие на града
се определя от два фактора – превръщането му в административен център и го-
лям вносно-износен център за страната.

К. Иречек в „Пътувания по България” отбелязва, че през 1884 г. през Варна е
внесена стока на стойност 14,5 млн. лв., като главно място заемат памукът, мани-
фактурите, солта, желязото, медта, оризът, захарта, кафето и др., най-много от
Англия. Износът е възлизал на 9 млн. лв. – главно жито и царевица.

Анализирайки стокооборота за 1880-1881 г., М. Сарафов посочва, че житото,
царевицата и виното се експортират от страната главно през Варненската митница,
като постъпилото мито през трите години след Освобождението се е увеличило с
32,5%. Същият обобщава, че една трета от внесените в княжеството стоки и пове-
че от една четвърт от изнесените, са минали през пристанището на гр. Варна.

Известният статистик К. Попов анализира особеностите на стокооборота,
твърдейки, че „търговията на Варненската пиаца е едра търговия. Търговският рай-
он на варненския пазар отчасти налага това, като изисква едра складирана стока”.
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При първото преброяване на населението на гр. Варна от 01.01.1881 г. се
посочва, че най-голяма е групата на производителите на храни – 778. Липсата на
модерни пристанищни съоръжения и техника привлича работна сила от региона,
като формира съсловието на хиляди колари, хамали и лодкари. Стоките са транс-
портирани с каруци до кея, където хамалите ги прехвърлят в плоскодънни лодки,
мавуни, а от там товарът е прехвърлян в открито море на кораби.

Друго типично съсловие за гр. Варна са търговците, които, според вида на
стоката, са специализирани на житари, колониали, зарзаватчии и др. А според
мащабите на търговската дейност, те се диференцират на ангросисти, месити (ко-
мисионери), праматари, бакали, ханджии и кръчмари. Проф. Ц. Калянджиев опис-
ва канторите на тогавашните ангросисти като „седнали пред техните масички, на-
трупани с мостри от жито или други вносни стоки. Най-типичното зрелище, обаче,
бяха стълбовете от златни монети – лири, наполеони и др., откровено стоящи на
същата маса”.

Търговската кариера обикновено започвала с писарска длъжност в кантора,
минавала през комисионерство, и ако имал качества, късмет и капитал човек мо-
жел да стане ангросист.

Според И. Иширков, броят на питейните заведения във Варна бил около 300,
така че броят на това съсловие бил около 1500 души. Съгласно статистиката от
01.01.1881 г. търговците в града са 1371, от които най-много са бакалите (449),
колониалите (267), търговците на вино (167), на тютюн (77), манифактурни изделия
(69), на метали (68) и др.

Двигател на промените във Варна след освобождението е придошлото насе-
ление отвън, като най-активни са хората със свободни професии – адвокати, лека-
ри, които се заселват през 80-те и 90-те години на ХІХ век в града. Първите десети-
летия след Освобождението Варна е конгломерат от търговски интереси и много-
образие от културно-исторически различия. Най-големият за княжеството морски
търговски център носи всички белези на космополитен европейски град.

След Освобождението на България, Варна и региона се очертават като един
от най-бързо развиващите се райони в княжеството. Предприемчивите варненци,
водени от Янко Славчев, един от първите кметове на града, се обединяват около
идеята за създаване на Варненска Търговско-Индустриална Камара (ВТИК), като
той е избран за неин пръв председател за периода от 1889 - 11.06.1895 г., когато е
и официалното й учредяване.

Министърът на търговията и земеделието Иван Гешов с докладна записка
внася за утвърждаване Указ за учредяване на търговско-индустриалните камари
в България, съгласно чл. 45 от Конституцията на Княжество България. Същият е
подписан от Княза на 20.12.1894 г. под № 133 и публикуван в Държавен вестник,
бр. 21 от 1895 г., като Закон за търговско-индустриалните камари в България. Този
Закон е един от многото модерни за времето си закони, които стимулират българ-
ското производство, търговия и земеделие и създават съвременни структури, сход-
ни с тези в развитите европейски държави.

Една от целите на Закона е новосъздадените четири търговски камари в
княжеството – в София, Пловдив, Русе и Варна, да имат изричното право да дват
по своя инициатива мнение по всички въпроси, които засягат търговията и индус-
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трията. Намеренията са стопанските съсловия да се преориентират и със своята
опитност в търговията и промишлеността да подпомогнат усилията на правител-
ството за стопанския просперитет на страната.

С Правилника към Закона за камарите, публикуван с Указ № 61 от 17.04.1895
г., се разграничават районите на действие на четирите камари и се предвижда за
всяка от тях избирането на 32 действителни члена. Варненската камара обхваща
околиите: Варненска, Бургаска, Анхиалска (Поморийска), Ямболска с Кара Агаш-
ка (Брестнишка), Каваклийска (Тополовградска), Айтоска, Карнобатска, Добричка,
Балчишка, Провадийска с Новоселска, Шуменска с Новопазарска, Ескиджумайс-
ка (Търговишка) и Османпазарска (Омурташка).

Официалното учредяване на ВТИК става на 11.06.1895 г., както е записано и
в Протокол № 1 от първата редовна сесия на Варненската камара. В протокола се
описва, че поводът за това събиране е Височайшият Указ № 89 от 02.06.1895 г.,
въз основа на който са събрани и утвърдени с Приказ № 367 от 10.06.1895 г. на
Министерството на търговията и земеделието членовете на ВТИК. При учредява-
нето са присъствали 23 члена, сред които представители от Провадия, Шумен,
Бургас, Карнобат, Айтос, Анхиало и др. За председател на ВТИК е избран Стефан
Бабаджов. Камарата се състои от търговски, индустриален, занаятчийски и ин-
формационен отдел.

Първият председател на ВТИК С. Бабаджов (1853-1936 г.) е роден в Жерав-
на. Завършил е Робърт Колидж в Истанбул. Той работи като началник на телегра-
фопощенската станция във Варна, директор на Българското търговско параходно
дружество, а в периода 1895-1896 г. е председател на ВТИК.

Като един от първите съществени приноси на Варненската камара е изграж-
дането на морския транспорт в България. Нейните членове са сред инициаторите
на Българското търговско параходно дружество през 1892 г. Още през 1895 г.
ВТИК прави постъпки пред Софийската търговско-индустриална камара за активи-
зиране дейността на морските ни пристанища и предприемане на мерки за тяхно-
то модернизиране.

Камарата по същество е колективен изборен орган, които има съвещателна
функция спрямо правителствената политика по отношение икономиката на страна-
та. Важна задача на новоучредената ВТИК като начало е да замени отмиращите
еснафски сдружения и да съветва местната и централната власт по важни пробле-
ми на стопанската политика и живот. Съществена функция на камарата е подго-
товката на проучвания, становища и препоръки при подготовката и гласуването на
закони, свързани с търговията, занаятите, индустрията, при определяне на митни-
ческите тарифи, проучване на вътрешния и външния пазар, даване на информа-
ция за състоянието на цените. ВТИК се развива като самостоятелен институт с
професионални проучвания в областта на търговията, земеделието, индустрията и
др. Също така е важна и ролята в организиране на професионалното, средното и
висшето търговско образование. Камарата организира квалификацията на кадри
за стопанските обекти. Нейна заслуга е и поставянето на началото на професио-
нално образование в района, който обхваща 19 околии.

В периода 1897 - 1903 г. ВТИК провежда практически курсове с преподаване
на търговско право, митническо законодателство, деловодство и др., необходими
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за деловата работа дисциплини. На 03.11.1897 г. са открити вечерни курсове. По-
ложените изпити са по: книгодържане, търговска аритметика, търговско право и
статистика, като на издържалите успешно курсовете ВТИК издава свидетелства.

Втори председател на ВТИК в периода 1896 - 1899 г. е Величко Христов, който
е и първият кмет на гр. Варна, назначен на 24.11.1878 г. Той е роден в с. Недялков-
ци, Еленска околия и още преди Освобождението търгува директно с Великобрита-
ния и Бразилия. Като кмет е допринесъл извънредно много за благоустрояването на
града и за ограничаване на спекулата. Поставя началото на пощенското и противо-
пожарното дело. Бил е народен представил във ВНС през 1879 г.

През 1899 г. за председател на ВТИК е избран Янко Славчев. Той е родом от
Търново, произхожда от търговски род и е един от най-старите възрожденски дей-
ци. Още преди Освобождението се заселва във Варна. Развивайки комисионерс-
ка дейност от 1868 г., участва в тогавашния търговски съвет (тижарет). Владее
италиански, френски и др. езици, което му дава възможност да стане търговски
агент на Английското параходно дружество „Мортон Бел”.

Като председател на Варненската камара до 21.11.1901 г. и дългогодишен
неин член, Янко Славчев дава своя принос при решаването на редица важни за
икономическото развитие на Варна и региона въпроси, сред които: поощряване и
подпомагане развитието на местните занятия и професионално образование, под-
готовка на мерки против нелоялната конкуренция, организация на житните и други
тържища, изготвяне на митнически тарифи, създаване на търговско училище в
града, организиране на лаборатория за анализ на хранителни стоки към митницата
и др. Поради големите му заслуги той е провъзгласен за почетен член на ВТИК на
32-та редовна сесия от 25.02.1927 г., с което неговите съвременници му отдават
необходимите почит и уважение.

През този период Камарата взема участие в международното търговско–
индустриално изложение през 1900 г. във Франция, като подготвя колекция от
износни български храни от района на Варна, Каварна, Балчик, Анхиало и Бургас.
Още през 1892 г. предприемчиви търговци от региона участват в първото българ-
ско земеделско промишлено изложение в гр. Пловдив. През 1901 г. ВТИК изпра-
ща свои представители на първия промишлено-занаятчийски събор, открит на
29.06.1901 г. в София.

На 21.11.1901 г. Найден Николаев става председател на търговско-промиш-
лената камара във Варна. С протокол № 13 от 02.05.1902 г. бюрото на ВТИК реша-
ва да се получават в библиотеката български и чужди списания и вестници с търгов-
ско-индустриален характер, като Български търговски вестник, Наблюдател, Тор-
гово промишленная газета – С. Петербург, Le Journal des chambers de Commerce
Francaise de Counstantinople, Moniteur official du Commerce – Париж, Списание на
българското икономическо дружество и др.

Показателен за дейността на камарата през тези години е протокол № 19/
28.05.1902 г., според който се взимат следните решения: да се предложи на Мини-
стерство на търговията и земеделието да се построи спомагателна жп линия от 172,5
км. по линията Русе – Варна, необходима за товарене и разтоварване на стоки (по
молба на провадийските търговци, членове на ВТИК); да се открият телеграфопощен-
ски станции в Пордим, Телиш и Червен бряг (по молба на варненските търговци).
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Варненската камара, подобно на пловдивската, започва да формира мрежа
от местни сътрудници, като начало 11 кореспонденти. Съдържателната дейност на
кореспондентите пряко произтича от функциите на камарите. Те трябва да осигуря-
ват и дават сведения и упътвания на българските производители и търговци за
пазарната конюнктура в страната и отделни държави, за вноса и износа на стоки и
всичко, свързано с важни финансови, митнически, транспортни операции и др.
Именно в това се изразява и дейността на тези местни кореспонденти, които водят
преки наблюдения на стопанския живот, събират сведения за своя район, за про-
изводството и търговията с различни артикули – зърнени храни, розово масло,
грозде, ориз, фасул, зеленчуци. Същите отбелязват състоянието на транспортни-
те услуги и тарифите и регистрират спецификата на местните условия и нужди.

Камарите имат кореспонденти и в чужбина, чрез които осигуряват непрекъс-
нато информационна и статистическа дейност, като част от информационните бюра
към отделните камари. В списъка на почетните член-кореспонденти на камарата
са Луи Щрос – първият търговски агент на България в Белгия, Ван дер Зее –
представител на българските камари в Смирна и др. Редица българи поемат анга-
жименти пред камарите, като Кочо Златаров от Бейрут, помогнал за увеличаване
на годишния морски трафик до този пристанищен и търговски център, Георги Близ-
наков, посочвил българските артикули, които намират пласмент на Беломорските
острови, В. Христов и синове, които изпълняват кореспондентски услуги и събират
сведения за състоянието на английските пазари, Търговската къща на братя Па-
ница, създадена през 60-те години на ХІХ век във Виена, наред с пряката си търгов-
ско-банкерска дейност, приема и изпълнява кореспондентски задачи за варненс-
ката камара.

Особено полезни са рапортите, които подготвят кореспондентите за състояни-
ето на индустрията, занаятите и търговията в съответните страни с оценка за основ-
ните тенденции на пазара, за характера и особеностите на законодателството в от-
делните страни и работата на важните административно–стопански учреждения.
Подготвените рапорти са на високо професионално равнище, изготвени са от лица с
отговорни длъжности – председатели и секретари на камари от европейски страни,
консули, ръководители на административни и стопански учреждения др. Често тези
документи са отпечатвани в специализираната преса по стопански проблеми.

По примера на популярните търговско-промишлени музеи, разпространени в
края на ХІХ в. в европейските страни, като „Musee commercial” – Брюксел, „Landes
Gewerbe Museum” – Щутгарт, „Niederlands Handels Museum” – Амстердам, „Kolonial
Museum” – Харлем и др., в България се пристъпва към създаването на подобни
музеи. Целта е да се събират колекции от всички местни индустриални, занаят-
чийски и земеделски произведения с рекламно познавателна цел. Задачата е да
се популяризира местното производство, да се покажат неговите предимства, като
през 1897 г. Министерството на търговията и земеделието, в подкрепа на произво-
дителите и търговците, дава начало на инициатива за събиране и организиране на
сбирка. Тази колекция става основа за открития през 1898 г. Държавен промишле-
но-търговски музей в София.

Впоследствие през 1903 г. се откриват промишлено-търговски музей към ка-
марите и в другите градове, като във Варна се открива търговско-индустриален
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музей в магазията под зданието „Сите”. За уредник на музея и завеждащ инфор-
мационното бюро е назначен с протокол № 16 от 26.08.1903 г. Димитър Влахов.

Съществен е приносът на търговско-индустриалните камари за модернизи-
ране и развитие на търговията в региона. Усложняването и по-големите обеми на
стокова размяна налагат необходимостта от институции, които да обслужват бързо
и ефективно. Съвременните стокови борси на континента приемат за свой първо-
образ създадената в гр. Брюж. Българските търговско-индустриални камари вли-
зат в преписка с борсите и търговските камари на много държави за да се изучат
и ориентират коя е най-подходящата за нашата страна. Борсите в съседна Румъ-
ния са били под надзора на Министерство на търговията, а издръжката им е оси-
гурена от търговско-индустриалните камари.

Създаването на първата стокова борса е свързано пряко с развоя на търго-
вията със зърнени храни и добитък, регламентирано със Закона за тържищата.
Поради големите и продължителни неуредици по прилагането на този закон в края
на ХІХ в., камарите отправят препоръки до Министерство на търговията и земеде-
лието за неговото преработване и допълване. Предложенията са да се подготви
почвата за създаване на модерни борси от европейски тип в България. Според
констатацията на търговско-индустриалната камара, в търговията със зърнени и
други храни се допускат злоупотреби, продукцията се складира под открито небе
и в малки магазии, липсват елеватори и др. съоръжения. Съдилищата често отме-
нят наложените от общините санкции по прилагане на съответните правилници,
като дискредитират съществуващата административна система за регулиране на
тържищата.

Стоковата борса във Варна е създадена през 1902 г. под наименованието
Житарска корпорация, като съюз на търговците в града, местни и чуждестранни,
занимаващи се с покупко-продажбата на зърнени и други храни. Целта е да се
установи определен търговски ред на житната пиаца и да се регулират отношени-
ята между търговците. Инициативата излиза от ВТИК, като по покана на нейното
ръководство на 10.06.1902 г. група търговци житари се събират за да обсъдят
правилата, които следва да се спазват при извършване на покупко-продажбите.
Обмислят се мерки за подобряване работата по сключване на сделките. Учреди-
телният протокол е подписан от представителите на Варненската камара Петрович
и Петров.

С протокол № 2 от 02.07.1902 г. се приема „съгласително” относно правилата,
които ще трябва да се съблюдават при покупко-продажбата на разните зърнени
произведения. На заседанието в Камарата се формулира клетвата, която ще по-
лагат посредниците, съгласно чл. 21 от „съгласителното”. „Съгласителното”, под-
писано от варненските търговци житари, в същност представлява правилник на
борсовата корпорация, с който се регламентират правилата за извършване на сдел-
ките.

В третия протокол от 05.07.1902 г. е отразено избирането на екзекутивен ко-
митет и е въведена класификация на търговците в четири категории. Още първите
заседания на Варненската стокова борса се провеждат съвместно с бюрото на
ВТИК, като последната играе роля и на своеобразен координатор при приемане на
годишните борсови бюджети. Екзекутивният комитет на житната борса често упъ-
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лномощава Варненската камара да я представлява пред Министерство на търго-
вията и земеделието и други официални органи.

С постигнатото през 1902 г. свободно и доброволно сдружение на търговци
житари от Варна и региона се създава първата стокова борса в България. През
следващите няколко години се установяват правила и се поставя началото на
подобни структури в Бургас, Русе, Пловдив, Провадия, Балчик и др

На 08.12.1903 г. председател на ВТИК става Яко Найденов. С протокол № 27
от 08.12.1903 г. е поставен въпросът за основаване на практическо търговско учи-
лище към ВТИК във Варна. На 11.12.1903 г. се обсъжда идеята и се взема реше-
ние за отваряне на такова училище, което е второ в страната. В утвърдения пра-
вилник е записано, че то ще дава теоретични и практични знания на младежи, за
да ги подготви да се занимават успешно с търговията по всичките и разклонения.
Откриването на търговското училище във Варна е на 06.09.1904 г. и негов първи
директор е Цани Калянджиев. През 1905 г. ВТИК открива професионални курсове
по шивачество, килимарство, обущарство, кожарство и др.

В същия период, през 1904 г., се открива пристанище Бургас, а две години
по-късно, през май 1906 г., и пристанището във Варна.

На 27.11.1905 г. Петър Петрович е избран за председател на ВТИК.
На следващата година, с Указ № 115 от 20.12.1906 г. в бр. 10 на Държавен

вестник, се утвърждава Закон за търговско-индустриалните камари.
Създадената през 1902 г. Житарска корпорация във Варна еволюира и за

четири години успява да формулира и наложи в практиката някои основни принци-
пи, които представляват отправна точка за бъдещ закон за стоковите борси. Пре-
поръчано е във всички търговски центрове, където се извършва търговия със
зърнени и други храни, да се уредят тържища подведомствени на общините и
под контрол на камарите. Предложено е становище относно спазване на опреде-
лени правила за публични търгове за продажба на продукция, за която няма пред-
варителна уговорка. Те се отнасят до измерване на големи количества продукция
по 100 кг. партидата, претеглени с публични кантари, определяне на качеството за
всяка храна и реколта по отделно от публична комисия. Употребяваната термино-
логия и въведения арбитраж по всички спорове оформят дейността на Житарската
корпорация в посока организиране на по-модерната за времето търговска структу-
ра, каквато е Стоковата борса.

Именно поради посочените по-горе обстоятелства, Житарската кооперация
във Варна на свое заседание от 30.09.1906 г. решава да се преобразува в борсов
комитет и да открие Варненска борса на 05.10.1906 г. През същата година първо-
начално организираната Търговско-житарска корпорация в Бургас също се орга-
низира в Стокова борса като автономен институт.

Несъмнено е, че първите стокови борси у нас са рожба на частната инициати-
ва. В този случай изпълнителната власт се оказва с крачка назад в своята стопанс-
ка политика. В подготовката на закона за борсите са привлечени търговско-индуст-
риалните камари от страната. През 1907 г. правителството на народно-либералната
партия внася проект на закон. Търговците от вече действащите житарски корпора-
ции от Варна и Бургас преценяват, че този юридически акт не дава правилна основа
на борсовото дело и поради тази причина остават в сила старите „съгласителни”.
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За допълнение във вече действащия закон ВТИК предлага да се разширят
правата и относно ръководството на борсата, да се изясни въпросът за арбитража
и др. Така, след дискусии и обобщаване на постигнатия опит, през 1912 г. е приет
нов закон за борсите. В новия закон се подчертава необходимостта от функциони-
ране на тези важни средища и нуждата от актуална информация за борсовите
цени по световните търговски центрове. В Главна дирекция на търговията към
Министерство на търговията и земеделието се създава информационно бюро, ко-
ето издава бюлетин за текущите пазарни цени у нас и в чужбина.

Благодарение на активната организаторска роля на търговските камари през
1914 г. в София е поставено началото на фондовата борса.

На 21.01.1914 г. Коста Ранков става председател на ВТИК. В края на 1916 г.
в бюрото на камарата работи вече и жена. От протокол № 15 от 27.12.1916 г. науча-
ваме, че г-ца Марийка Мутафова е назначена за писар, считано от 01.01.1917 г.

На 14 май 1920 г. (ХХV сесия на камарата) с дневен ред “Откриване на Висше
търговско училище и приемане на програмата и правилника на същото, е реали-
зирана идеята на Цани Калянджиев за създаване на тази институция.

В политиката на Варненската камара е изпращането на стипендианти в раз-
лични университети в чужбина, като след завършване на висшето си образование
младите специалисти са били на разположение на камарата.

През този период ВТИК приема предложението на Бюрото на международни-
те търговски камари и става техен член през 1921 г.

В протокол № 36 от 13.08.1924 г. е посочено решението на Камарата за уча-
стието на нейни представители в комисии по приемане на стоки в реални антрепо-
зити на варненската митница и по разширението на варненското пристанище.

Варненският общински съвет взема решение (на 12.11.1926 г.) да предоста-
ви терен с площ от 700 кв.м. на ул. „Преславска”, на който ВТИК и борсата постро-
яват своя собствена монументална сграда, тържествено осветена на 23.11.1935 г.
Сега сградата е Щаб на военноморските сили.

Боян Абаджиев става председател на ВТИК на 01.05.1931 г. Той е общински
съветник и дългогодишен председател на Дружеството на варненските индустри-
алци. Бил е председател на Общогражданския комитет за културно и стопанско
развитие на Варна, а също е и един от инициаторите, а по-късно и председател на
Комитета и Управителния съвет на Варненската международна изложба.

Първата изложба в гр. Варна се организира през 1932 г., като организатори
са Лига за курорта Варна, ВТИК, общината и др. Първото мострено изложение
заема 12 000 кв.м. открита площ и 1200 кв.м. закрита. От 1936 г. изложението
става член на Съюза на международните панаири, като през 1940 г. в него уча-
стват 220 фирми от 11 страни.

След Балканската и Първата световна войни развитието на народното сто-
панство на България има негативни тенденции, повлияно от откъсването на Южна
Добруджа, което силно засяга териториалния обхват и стопански потенциал на
ВТИК. Във връзка с това Камарата предприема редица действия, целящи намаля-
ване и ликвидиране последствията от настъпилата икономическа криза. Още през
1914 г. ВТИК започва обсъждането на въпроса за изграждане на варненска сво-
бодна зона на пристанището, с цел тя да стане основен пункт в трафика на стоки
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от Черноморието към Средна и Западна Европа. По редица външни причини този
закон се протака във времето за да се стигне до 1937 г., когато в Народното събра-
ние е изготвен проект за Закон за свободните зони във Варна и Русе. Осъществя-
ването на тази инициатива е осуетено от Втората световна война.

ВТИК, съвместно с община Варна, организира плодова борса, за чиято дей-
ност е подготвен правилник. Плодовата борса във Варна функционира от 11.09.1935
г. и е закрита на 18.11 с. г. От 1937 г. плодово-зеленчуковото тържище работи
целогодишно, като са продадени 10 100 т. плодове и зеленчуци при население на
града около 70 000 жители.

Откриването на т.нар. „гроздова борса” осигурява консумацията на градското
население и на около 15 000 туристи през сезона, а така също гарантира износ на
грозде от Варна, който през 1931 г. е бил 94 вагона, през1934 г. – 205 вагона, а през
1937 г. – 297 вагона. Износът е предимно на прочутия варненски сорт „Димят”.

Както посочва Иван Янков, на плодово-зеленчуковото тържище във Варна
се осъществява и аукционна търговия, като самият търг се провежда много рано
сутрин преди отварянето на борсата.

Варненска стокова борса също издава официален борсов бюлетин от
01.08.1936 г., който съдържа информация за срочните продажби, районите на до-
ставка, количествата, цените и др. Сходен борсов бюлетин се издава и за ежед-
невните борсови заседания на Софийска стокова борса, в който са отбелязани и
котировки от най-големите световни стокови борси.

С Указ № 9 от 23.03.1943 г. Народното събрание приема Закон за стопански-
те камари, публикуван в Държавен вестник, бр. 69 от 29.03.1943 г. По силата на
този закон търговско-индустриалните камари се трансформират в областни сто-
пански камари, като към Варна се включва и Шуменска административна област.
С този закон функциите на камарите се свеждат до нивото на държавно админис-
тративни органи и дейността им се концентрира в сферата на професионалното
образование, стопанската статистика и занаятчийските патенти.

Председател на ВТИК от ноември 1944 г. е Васил Игнатов. Към Варненската
областна стопанска камара след 1943 г. се откриват три нови отдела: земеделски,
кооперативен и отделение на труда.

С Указ № 101 от 28.04.1945 г. в Държавен вестник се публикува Наредба –
Закон за изменение на Закон за стопанските камари. На 06.02.1948 г. с министер-
ско постановление Областната стопанска камара – Варна се закрива, както и всички
останали камари в България, като функциите им се поемат от градските и околий-
ските народни съвети.

Дейността на Варненската Търговско-индустриална камара е възстановена
на 10.04.1991 г. На учредителното събрание, проведено в пленарната зала на Об-
щина Варна присъстват 123 представители на юридически и физически лица. Спаз-
вайки традицията за тесни връзки с икономическото образование, Учредителното
събрание избира за Председател на ВТИК ректора на Икономическия Университет
доц. д-р Кальо Донев, за Главен Секретар Кирил Николов и за членове на Управи-
телния съвет – Асен Недев, Георги Балчев, Георги Дичев, Георги Томов, Димитър
Димитров, Димитър Маджаров, Иван Бочуков, д-р Иван Липов, Иван Табаков, Кал-
чо Калчев, Красен Киряков, Николай Божилов, Сава Ханджиев, Станимир Петков.
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Камарата е регистрирана във Варненския Окръжен съд като организация с идеал-
на цел по Закона за лицата и семейството.

Още с учредяването си Камарата си поставя няколко важни задачи, в съот-
ветствие с промените, които настъпват в нашата страна. На първо място стои
задачата новоучредената организация да спечели доверието на представителите
на малките и средните фирми и да ги привлече за свои членове (големите фирми
в региона разбират ролята и значението на Търговските Камари в съвременния
свят и повечето от тях са учредители). На второ място, Камарата е призвана да
предлага разнообразни и качествени услуги не само на своите членове, а и на
всички фирми в региона, извършващи външнотърговска дейност. Третата важна
задача е подготовката на ръководни и изпълнителски кадри в процеса на пре-
структуриране и приватизация на българската икономика. Тъй като липсва опит в
една толкова нова и мащабна дейност, необходимо е да се установят междуна-
родни контакти и да се ползва опитът на развитите индустриални държави.

Търсенето на подходяща сграда продължава до есента, когато поради зам-
релите търговско-икономически връзки и поради силно намалелия брой чешки
туристи по българското Черноморие правителството на Чешката република реша-
ва да закрие своето Генерално Консулство във Варна. Вследствие на инициатива-
та на главния секретар Кирил Николов и члена на УС Иван Табаков до края на
месец септември са проведени редица разговори и посещения в Министерството
на финансите, което се разпорежда със сградата на консулството. Усилията им се
увенчават с успех и със заповед на кмета на временната управа на Варна г-н
Войно Войнов от средата на октомври 1991 г. сградата е предоставена за ползва-
не от ВТИК.

От края на 1991 г. Камарата започва активно да влияе на позитивните процеси,
извършващи се във Варна и региона. По идея на члена на УС Иван Табаков и пред-
седателя на Асоциация „Бизнес и култура” Янко Коренчев, започва дейност за учре-
дяване на Черноморски клуб, а вследствие на него създаване на Асоциация на търгов-
ските камари от Черноморския регион, Черноморска стокова борса, Черноморска
фондова борса, Черноморска банка, Черноморска информационна агенция.

Редица инициативи, започнати от ВТИК във миналото, намериха съвременно
приложение в новите условия на преход към пазарна икономика. След решение
на Управителния съвет на ДФ „Варна плод”, на 16.08.1991 г. се откри Варненска
плодово-зеленчукова борса. Началото си поставят и успешно се провеждат реди-
ца изложения. Функционира и „Транзитна търговска зона” АД.

1992 г. ще бъде запомнена с нарастналата финансова стабилност на Камара-
та, увеличаването на нейната материална база, членска маса и щатен състав.
Благодарение на тесните взаимоотношения и подписания договор за сътрудниче-
ство с Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Камарата вече е усво-
ила и предлага всички услуги в съвременната външна търговия – издаване на
сертификати за произход на стоки, заверка на външнотърговски документи, ин-
формационен обмен на данни за фирми, стоки и услуги. ВТИК активно участва в
обществения живот на града и региона – нейни представители са избрани за чле-
нове на Общинския съвет – Варна. Наред с това Камарата успява да се предпази
от пряка политическа намеса в нейната дейност и запазва своята независимост.
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Това отчита Първото отчетно изборно събрание, проведено на 18.12.1992 г. За
председател на ВТИК е избран Николай Божилов.

През лятото на 1996 г. ВТИК става инициатор за възраждане на традицията за
провеждане на търговско изложение във Варна. В проявата участват значителна
част от варненските предприятия, което дава основание на организаторите, че
традицията може да бъде възродена. По-късно инициативата се подема от “Турек-
спо” АД и Регионалната занаятчийска камара, които провеждат изложенията Екс-
по “Балканика” и Панаир на занаятите.

Като начало на нов етап в развитието на Търговско Индустриалните камари в
България можем да отбележим годините 1997 и 1998. Тогава започнаха на практи-
ка да се прилагат принципите на изграждане на Единна система на камарите под
ръководството на БТПП. Започнаха да се търсят и практически да се реализират
усилията за разкриване и прилагане на нови дейности и услуги в тази система.

През месец октомври 2000 г. Народното събрание приема Закон за юриди-
ческите лица с нестопанска цел. Той отменя дотогава съществуващия Закон за
лицата и семейството в частта му, регламентираща именно юридическите лица с
нестопанска цел. Основните промени, които налага новият закон са, че организа-
циите с нестопанска цел – сдружения и фондации, трябва да определят целта за
която се регистрират – частна или обществена. За организациите с общополезна
цел има усложнена процедура за регистрация и функциониране и тъй като по прин-
цип Камарата е организация на частни лица и икономически субекти, създадена
за защита на техните интереси, през 2001 г. тя се регистрира като организация в
частна полза.

ВТИК се стреми да спазва добрите традиции, оставени от нашите предше-
ственици в сферата на професионалното обучение. В периода след възстановява-
нето на дейността през 1991 г., Камарата провежда редица семинари и обучения,
целящи да създадат и развият умения в различни специалности и професии, не-
обходими за развитието на икономиката на региона. Още в самото начало са създа-
дени партньорски отношения с варненските ВУЗ и не е случайно участието на
ректорите на две от тях в УС на Камарата. Отделя се и особено внимание на
взаимоотношенията със средните професионални гимназии. При преференциални
условия за членове на ВТИК са приети професионалните гимназии по икономика и
търговия, туризъм, транспорт и машиностроене.

Качествено нова стъпка в дейността на ВТИК по въпросите на професионал-
ното обучение бележи създаването на Националния център за професионално
обучение в системата на БТПП и неговия клон към Камарата.

НЦПО в системата на БТПП е регистриран в СГС на 16.04.2002 г., а клонът
към ВТИК – на 12.01.2003 г. от ВОС. През 2002 г. НЦПО кандидатства и получава
лиценз от НАПОО за професионално обучение по 10 професии, а през 2004 г. този
лиценз е разширен за над 30 професии.

Като редовен член на Българска търговско-промишлена палата и регионал-
на камара в общата система, Варненска търговско-индустриална камара изпълнява
регламентираните си, легитимни дейности на база на ежегоден, двустранен дого-
вор с Палатата. По силата на този договор Камарата поддържа и актуализира
регионалния търговски регистър на БТПП, издава и заверява сертификатите за
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произход на стоките, сертификати за форсмажор, договори и други удостовери-
телни документи.

Традиционно Камарата предоставя и набор от консултански услуги. Разши-
рява се дейността по подпомагането на фирмите при регистриране на щрих кодо-
ве в системата GSI на палатата. Чрез въведената услуга фирмите получават под-
робна консултация, насоки и решение, без да е неоходимо пътуване до София. В
Камарата може да бъде получена от висококвалифицирани консултанти, също
така, пълна митническа консултация и съдействие при регистрирането на търговс-
ки марки, патенти и интелектуална собственост.

Като организация, представляваща на законово основание работодателите в
региона, Варненска търговско-индустриална камара е редовен член на съветите и
тристранните комисии за регионално развитие, по трудова заетост, по безопасни
условия на труд, за защита на потребителите. Тези органи решават важни пробле-
ми, свързани с безработицата, професионалната квалификация, охраната на тру-
да и т.н.

В съвместната си дейност с Областната администрация, ВТИК намира най-
сполучливите форми на сътрудничество и взаимоотношенията се основават на
взаимно доверие. Камарата помага на Администрацията при организиране посе-
щения на чуждестранни делегации във Варна и при формиране на бизнесделега-
ции, придружаващи областния управител по време на неговите делови посеще-
ния. Поради факта, че Варна е център на Североизточния регион на планиране,
ВТИК играе ролята на координатор на бизнесорганизациите от четирите области,
включени в региона.

Чрез участието си в Съвета на председателите и Управителния съвет на БТПП,
Камарата търси реализация и защита на интересите на предприемачите от Вар-
ненския регион. Редовна практика е обсъждането на законопроекти, касаещи биз-
нессредата.

Чрез дейността си в миналото и в наши дни, ВТИК инициира възникването и
развитието на търговски институции и структури, които често изпреварват стопанс-
кото развитие на района. Настъпилите в България обществено-икономически про-
мени в началото на 90-те години на ХХ век възраждат търговско-индустриалните
камари, като обществени структури, призвани да организират и насочват усилията
на търговците и индустриалците към глобализиращата се икономическа система.
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