
Приветствие на Председателя на БТПП за Юбилейния форум по повод честването на 

120 години от създаването на Българската търговско-промишлена палата 

 

 

Уважаеми г-н Плевнелиев,  

Уважаеми г-н Първанов, 

Уважаеми г-н Стоянов, 

Господа министри, Депутати, Ваши Превъзходителства, 

Уважаеми партньори представители на бизнеса, 

Дами и господа, 

 

Имам честта и привилегията да се обърна към всички вас по повод 120-годишния юбилей 

от официалното създаване на системата на търговско-промишлените палати/камари в 

България от името на над 53 хиляди фирми членове на Палатата, над 100 браншови 

организации и не на последно място на 28 активно работещи регионални търговско-

промишлени палата/камари. 

Създадени в далечната 1895 г. по изключително организиран начин в един и същи ден, в 

четири икономически центрове в Царство България (София, Пловдив, Русе и Варна), те и 

до ден днешен остават пример за ред, спазване на правилата и насърчаване на 

икономическите субекти, независимо от техния вид, размер, отрасъл и териториално 

разположение. Те са работили в различни формати и подразделения, в различни обхвати, 

но винаги са оставали организацията, която се е стремяла да обхване интересите на 

предприемачите, без да поставя условия за членството в нея като предпоставка за оказване 

на помощ и съдействие. И сега БТПП остава организацията с универсално членство, 

защото е дом на всички видове фирми, на фирмите от всички сектори, както на 

микрофирми, така и на най-големите предприятия. Надявам се да остане и в бъдеще 

такава. 

Естествено и ние сме минали през възходи и трудности, съпровождали историята на 

нашата малка, но упорита страна, запазила името си непроменено най-дълго до наши дни 

от семейството на европейските държави.  

Минали сме и през „защитата“ на националното стопанство с привилегии за българските 

производители в края на 19 и началото на 20 в. и през либералните подходи, и през 

„централизацията“ в годините на Втората световна война, и през контрола на „плановата“ 

икономика, и сега в условията на открита конкурентна среда, но винаги сме били мост към 

достиженията на пазарната икономика, доколкото вътрешнополитическата и 

международната ситуация са го позволявали. Надявам се да продължим да го правим 

успешно за една по-добра България. 

Няма сфера на икономиката, в която нашите предшественици да не са оставили своя знак 

за качествена работа и подпомагане, като се започне от земеделието, индустрията, 

занаятите, пристанища и складове, панаири и изложения, мине се през фондови и стокови 

борси, професионално обучение и образование.  

Прозорливостта на нашите предци се илюстрира и със създаването на помирителен съд 

към Софийската търговско-индустриална камара още през 1897 г. – само две години след 

създаването на палатите. 

Сега разрешаването на спорове чрез медиация и арбитраж става с най-модерните методи с 

изцяло дигитализирана база данни и дистанционен достъп до делата на оторизираните 



лица – постижение достъпно за арбитражи, които можем да изброим на пръстите на едната 

ръка.  

Милиони са документите, съветите, консултациите, които организацията е издала и 

заверила. Продължава да го прави и сега - разбира се с най-модерните средства, с които 

водещите палати в света го правят. 

БТПП е сред първите десет палати в света, акредитирана за издаването и заверяването на 

дигитални документи по правилата на Международната търговска камара Париж / 

Световната федерация на търговските палати още преди нашите фирми, митници и други 

органи да са в състояние да се възползват пълноценно от това. Тук е мястото да изкажа 

огромна благодарност на Председателя на Световната федерация на търговските палати 

Петер Михок, който имаме честта да ни гостува, а малко по-късно и да чуем за неговото и 

на компетентния екип от МТК Париж всестранно съдействие и консултация. 

БТПП е отдавна е член на онези организации, в които нашите предшественици са 

членували и работили и една от тях е МОТ. Тук е мястото да изкажа огромна благодарност 

на Генералния директор на МОТ г-н Гай Райдър за това че посети България именно в 

дните на нашия юбилей, за това че социалните партньори ще могат да проведат 

изключително полезни и важни разговори от значение за още по-пълноценното ни участие 

в тази уникална по своята структура и значение международна организация. Изкушен съм 

да си мисля, че това не е случайно, защото БТПП положи след промените в България 

огромни усилия за обединяването на представителните организации на работодателите. 

Самият аз имах привилегията да преговарям за това по време на обучение в центъра на 

МОТ в Торино с тогавашния Президент на МОР Жан Жак Окслен и нейния Генерален 

секретар Костас Капартис, на които искам от тази трибуна да изкажа отново огромна 

благодарност. Благодарение на отзивчивостта на останалите работодателски организации 

някои от които са наши гости днес и на министерство на труда в лицето на министър 

Минчо Коралски асоциацията на организациите на българските работодатели стана 

реалност и до днес е уважаван член на МОР. Надявам се много, че скоро Асоциацията на 

организациите на българските работодатели ще  обхване отново всички национално 

представителни работодателски организации.  

Палатата е уважаван член и на всички други международни организации, открити за 

неправителствени структури на гражданското общество с доброволно членство и 

самостоятелно (от собствена дейност) финансиране, като се почне от Световната 

федерация на търговските палати, Международната търговска камара, Асоциацията на 

световните търговски центрове, Международната организация на работодателите, 

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. Ние сме сред инициаторите 

и учредителите на всички най-важни регионални, неправителствени структури като 

Асоциацията на балканските палати, Бизнес съвета при Черноморското икономическо 

сътрудничество, при Централно европейската инициатива за свободна търговия, 

Югоизточна Европа и още други, които продължават да развиват пълния си потенциал. 

Тук е мястото да изкажем благодарност и на Кралство Холандия за това че с един 

съвместен проект в самото начало на промените в България осигури компетентно 

съдействие за първоначалното дигитализиране на нашия търговски регистър по примера 

на холандския.  

Не по-малка благодарност дължим на Асоциацията на британските палати и нейния 

Генерален директор по това време Рон Тейлър, разбира се и на финансовата подкрепа на 

британския ноу-хау фонд, че осигуриха обучението и обмена на опит в Обединеното 

кралство във водещи тогава британски търговски палати, като тези на Лондон, Бирмингам, 



Бристол и Мидйоркшир за нас – 8 представители на търговските палати, мнозинството от 

които и до сега работят за устойчивостта на системата и с помощта на своите колеги я 

превърнаха (с гордост мога да кажа) в подобрена британска система, тотално ориентирана 

към услуги за членовете и пълна самоиздръжка в конкуренция не само със сродни 

организации, но и с други конкуренти. 

В такъв момент на равносметка е добре да си припомним и протегнатата ръка на 

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати), която на 

Втория си конгрес в гр. Виена през м. ноември 1994г., прие кандидатстващата за член-

кореспондент Българска търговско-промишлена палата направо за асоцииран член пет 

месеца преди България да придобие статута на асоцииран член на Европейския съюз и на 

това основание БТПП да има право да кандидатства за асоциирано членство. Този жест на 

Европалати беше една висока оценка за ролята на организацията в поддържане на 

консенсуса в обществото, за европейския път на България. 

Огромна благодарност на стотиците ни партньори, които няма да мога да спомена 

поотделно. 

Всичко това е дело на стотиците достойни служители и поддръжници на палатите, на 

неуморния им ежедневен труд, чиито плодове радват всяко следващо поколение и 

индустриалци и търговци и хора на икономическата и правната наука. Ръководителите на 

търговско-индустриалните камари като Иван Грозев, фамилията Обрейкови, Иван 

Евстратиев Гешов, Димитър Савов, Стефан Симеонов и Янко Сафчев и останалите, чието 

огромно дело сме са опитали скромно да осветлим в един алманах, копие от който ще 

получи всеки от вас на днешното тържество.  

Благодаря и на  стотиците други, останали анонимни, но с несъмнен принос за българската 

икономика, са славна страница в българската икономическа история. И вярвам ще останат 

такива - със съвременните си постижения и с това, което ще направят.    

 

Благодаря ви за вниманието. 

 

Цветан Симеонов 

Председател на УС на БТПП 


