120 години
от създаването на търговско-промишлените палати в България
Експозе на Йордан Игнатов, главен секретар на Казанлъшката
търговско-промишлена палата
Българска търговско промишлена палата съществува вече 120 години.
Период преминал през 3 века, преодолял възхода и паденията на
държавата ни, но запазил една постоянна цел – да подпомага развитието на
предприемачеството в България, страна по чиито древни земи от далечното
минало са се развивали занаятите и усета към търговията. 5000 г. преди
Христа, тук вече е имало занаятчии и търговци.
Доказателствата за това са откритите златни съкровища в района в който
се намираме в момента - долината на тракийските царе. В средновековна
България се зараждат едни от първите закони, уредби и правила за
занаятите и търговията. Цар Иван Асен ІІ издава своята Дубровнишка
грамота още през 1230 година. Това е един от първите международни
търговски лицензи в региона. Появяват се и занаятчийски сдружения. Все
доказателства за новаторство и предприемаческия дух, който съществува
от векове.
През 1895 година, по предложение на Иван Евстатиев Гешов, един голям
българин, направил много за българската икономика, се приема закона за
Търговско индустриалните камари. С него се дава началото на 4 стопански
институции в страната: София, Пловдив, Русе и Варна, учредени един и
същи ден и час.
Новите институции успяват да съчетаят държавни и частни интереси,
което ги превръща в обществено значими своеобразни стопански
парламенти.
Свободния предприемачески дух на българите преди и след
освобождението е в основата в създаването на търговско промишлените
палата в България. Следва създаването на още 2 камари. – в Бургас и
Добрич.
Днес броят им е вече 28 и покриват цялата страна..

За регулиране на търговските взаимоотношения важно място в
Европейската и световната практика заема Арбитражния съд.
Българската търговско-промишлена палата е организация, надживяла
всички исторически преломи, възходи и падения през последните
столетия. С гордост можем да заявим, че по пътя към пазарната икономика
са преодолени предизвикателствата на няколко политически строя,
национални катастрофи и дълбоки социално-икономически и политически
промени, преминавайки през етапите на национализация, колективизация,
приватизация.
Годините на развитие, през които се създават в страната 28-те
регионалните търговско-промишлени палати/камари, като самостоятелни
юридически единици, в Единна система с БТТП, разкриват както богатото
минало, така са и показател за жизнеспособността на институцията от
нейното създаване до наши дни.
Градивна единица в системата от 28 палати е и Казанлъшката Търговско
Промишлена палата, която този месец навлезе в своята 25 година. КТПП е
първата палата създадена в необластен център. През цялото време, след
учредяването си, ръководството изповядва философията и активно работи
в подкрепа и защита правата на бизнеса и за създаване на подходящи
условията за правене на бизнес. КТПП заедно с палатите от Единната
система, поставя специален акцент в дейността си върху борбата със
сивата икономика, нелоялната конкуренция, корупцията и
неефективността на държавната администрация.
Така в условията на непрестанно променящата се икономическа
обстановка, БТПП и Единната система от палати, с активната си работа в
подкрепа и защита правата на бизнеса и чрез участието си в социалния
диалог в управлението на страната, е доказала във времето своята
необходимост и полезност.
БТПП е активен партньор в международните икономически отношения
чрез членството си в редица авторитетни международни организации Световната федерация на търговските палати, Международната търговска
камара, Международната организация на работодателите, Асоциацията на
световните търговски центрове, Асоциацията на европейските търговскопромишлени палати, Асоциацията на балканските палати, Бизнес съвета
към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и
Международната организация GS1 ( маркиране на стоки с баркод).
В услуга на бизнеса БТПП преди повече от 50 години е създала и

поддържа Единен доброволен търговски регистър на своите над 53 000
членове, на които се предоставят услуги при осъществяване на
външнотърговската им дейност.
Арбитражният съд при БТПП допринася за разрешаване на търговски
спорове, което е съществен принос за спечелване доверието както на
нейните членове, така и на международните й партньори. Непрестанно се
усъвършенства системата за гарантиране на качеството и идентификацията
на стоките чрез Съвет GS1 България към БТПП.
Българската търговско-промишлена палата ще продължи историческата
традиция да работи активно за създаване на все по-благоприятен климат за
бизнеса в България.
Достойни за уважение са упоритите усилия на българските предприемачи,
които БТПП ще продължи да подпомага и насърчава.
Накрая, уважаеми гости и членове на КТПП, ми позволете да поздравя
БТПП, в лицето на г-н Цветан Симеонов, с 120-я юбилей, да пожелая на
екипа на БТПП много здраве, дръзновение, творчество, в реализиране
целите на своите членове за по-добри условия за бизнес и възхода на
Република България.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

