
„99 от 100 – 
академични традиции в бъдещето“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „култура“ на община варна

НАЧАЛОТО
	 В	началото	на	ХХ	в.,	когато	Варна	се	
утвърждава	 като	 един	 от	 основните	 тър-
говски	 центрове	 в	 Княжество	 България,	
през	1911	г.	Варненската	търговско-индус-
триална	камара	предлага	се	създаде	висше	
търговско	училище.	На	14	май	1920	г.	на	
ХХV	сесия	на	Камарата	с	мнозинство	е	взе-
то	решение	за	неговото	откриване.	Назна-
чена	е	комисия,	която	да	проучи	правилник	
и	програма.	Двата	документа	и	решението	
за	откриване	са	подписани	от	тогавашния	
министър	на	търговията,	промишлеността	
и	труда	на	28	септември	1920	г.
От	тази	дата	до	втората	половина	на	1921	
г.	 е	 извършена	 цялостната	 подготовка	 за	
началото	на	първата	учебна	година.	Оси-
гурени	са	помещенията	–	на	третия	етаж	и	
в	отделни	стаи	в	сградата	на	Средното	тър-
говско	училище	във	Варна.	Така	е	поставе-
но	началото	на	българското	висше	иконо-
мическо	образование,	след	като	в	страната	
вече	е	отворил	врати	първият	университет	
–	Софийският.	
	 Ръководството	 на	 Висшето	 търговско	
училище	 е	поверено	на	Върховен	учили-
щен	 съвет.	 Тържественото	 откриване	 е	 в	
началото	на	месец	октомври	1921	г.	и	пър-

вите	 158	 студенти	 прекрачват	 прага	 му.	
Любопитни	са	следните	факти:	таксата	за	
обучение	е	750	лв.	за	семестър,	като	дру-
ги	200	лв.	са	залог	за	опазване	на	имуще-
ството,	а	Върховният	училищен	съвет	взе-
ма	решение	да	се	конфискуват	по	10	лв.	от	

залога	за	всяко	неизвинено	отсъствие...	
 Първият	ректор	на	Висшето	търговско	
училище	е	радетелят	за	неговото	създава-
не	Цани	Калянджиев.	Завършил	гимназия	
във	 Варна,	 изучавал	 техническа	 химия	 в	
Московското	императорско	училище,	с	ди-

плома	от	университета	в	Цюрих,	по-късно	
той	се	установява	в	САЩ,	където	работи	
като	 химик	 във	фабрика	 за	 производство	
на	бои	и	химикали.	През	1896	г.	се	завръ-
ща	в	България.	През	1904	г.	е	поканен	от	
Варненската	 търговско-индустриална	 ка-
мара	да	помогне	за	създаването	на	средно	
търговско	 училище	 в	 града.	През	 1914	 г.	
по	негово	настояване	е	построена	сградата	
на	търговското	училище	и	се	поставя	въ-
просът	 за	 откриване	 на	 висше	 търговско	
училище.	Цани	Калянджиев	е	назначен	за	
ректор	 на	Висшето	 търговско	 училище	 с	
научното	 звание	 “извънреден	 професор”,	
а	след	защита	на	научен	труд	е	избран	за	
редовен	професор	по	стокознание.	Ректор	
е	 до	 1933	 г.,	 а	 научното	му	 творчество	 е	
посветено	не	 само	на	химията,	 стокозна-
нието,	стопанското	развитие	и	търговията,	
а	 включва	 редица	 изследвания	по	 въпро-
сите	 на	 общото	 и	 професионалното	 об-
разование.	Преди	смъртта	си,	на	28	март	
1944	г.,	той	завещава	значителни	средства	
на	Висшето	 търговско	 училище,	 за	 да	 се	
осъществи	несбъднатата	му	мечта	–	създа-
ване	 на	 научноизследователски	 институт	
за	стопански	проучвания.
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НАЧАЛОТО
	 Първите	преподаватели	идват	от	Мос-
ква,	Париж,	Будапеща,	специализирали	са	
в	 Берлин,	 Лайпциг,	Мюнхен,	 Виена,	Па-
дуа,	 Женева,	 Прага:	 професорът	 по	 сче-
товодство	Феодор	Белмер;	професорът	по	
политическа	 икономия	 и	 теория	 на	 ста-
тистиката	Наум	Долински;	професорът	по	
статистика,	икономическа	география	и	фи-
нансови	науки	Оскар	Андерсон.	Научни-
ят	авторитет	на	Висшето	училище	градят	
преподаватели	като	Янаки	Арнаудов,	про-
фесор	по	германска,	славянска	филология	
и	философия;	професорът	по	френска	ли-
тература	Иван	Константинов;	поетът	Ни-
колай	Лилиев,	преподавал	френски	език;	
професорът	по	финанси	Станчо	Чолаков,	
който	по-късно	става	министър	на	просве-
тата,	 министър	 на	финансите,	 управител	
на	Българската	народна	банка...	
	 Новите	 учебни	 планове	 и	 програми	
са	 съставени	 по	 аналогична	 нормативна	

материя	 на	 Берлинското	 Висше	 търгов-
ско	 училище,	 което	 има	 репутацията	 на	
най-модерното	 за	 времето	 си	 в	 цяла	 Ев-
ропа.	 Правилникът	 регламентира	 подго-
товката	 на	 учители	 за	 средните	 търгов-
ски	 училища	 и	 следдипломно	 обучение	
на	ревизори	на	търговски	книги.	До	1936	
г.	 университетът	 подготвя	 икономисти	 с	
общ	профил	–	счетоводители,	финансови	
и	 търговски	 специалисти,	 а	 след	 това	 се	
формират	два	вида	специалности:	частно	
и	 народно	 стопанство,	 съществуващи	 до	
1949	г.
	 До	1925	г.	Висшето	търговско	училище	
е	с	двегодишен	курс	на	обучение,	каква-
то	е	и	практиката	в	повечето	европейски	
висши	икономически	 училища.	От	 учеб-
ната	1925/26	 г.	 до	учебната	1936/37	 г.	 то	
е	с	тригодишен	курс	на	обучение,	а	след	
1937/38	г.	студентите	вече	преминават	че-
тиригодишен	курс	на	обучение...


