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Agriculture has played a key role in the development of human civilization. The 

majority of the population has been employed in the agriculture before the Industrial 

Revolution. It was the main source of materials for the industry, and it determined the 

development of the trade and the transport, the banking and the monetary circulation. It 

ensured the livelihood of the majority of the population. 
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Въведение 

 

През втората половина на XIX в. в Османската империя България изпъква като 

една от най-развитите в стопанско отношение територии. За това спомага близостта до 

Цариград, началото на модерното корабоплаване по р. Дунав и Черно море, 

проникването на чужди капитали. Като стопански центрове се издигат селища с удобно 

транспортно-географско положение, с богата земеделска площ, с наличие на водни 

ресурси и достатъчно работна ръка.1 

След Освобождението до Балканската война започва изграждането на 

съвременно европейско стопанство. Поставят се основите на крайградското земеделие. 

Основното производство в растениевъдството е зърното, а в животновъдството 

отглеждането на говеда, биволи и коне. След 1918 г. България е в катастрофално 

икономическо състояние. За да преодолеят кризата и за да приложат на практика идеята 

си за социална справедливост правителството на Българския земеделски народен съюз 

(БЗНС) реализират програма за реформи. В общи линии реформите на правителството 

на Александър Стамболийски осигуряват условия за икономически напредък на 

дребните и средните производящи слоеве, на кооперативните сдружения и за социално-

културен напредък, за сметка на едрия капитал. Световната стопанска криза от 1929 - 

1934 г. се проявява по различен начин в България. По време на кризата продължава 

раздробяването на земеделската земя. Цените спадат в следствие на свръх 

производство. Външният стокообмен на страната за периода намалява почти три пъти. 

След 1934 г. започва уедряването на парцелите земя. Въпреки новите технологии, 

машини и торове земеделското производство е екстензивно и остава на ниско ниво.2 

Започвайки разглеждането на дейността на Шуменската земеделска камара, ще 

си позволя да цитирам доц. д-р Марко Димитров: ,,Краткото време, през което работят 

земеделските камари до 1939 г. в голямата си част е изпълнено с усилия по началната 

им организация. Те нямат възможност да разгърнат реална дейност. Все пак, трябва да 

се отбележи, че тяхното създаване е, може би, най-значителната инициатива от страна 

на българската държава по създаването на регионална организираност на земеделското 

                                                           
1  Бояджиев, В., М. Бъчваров, Л. Цанкова, П. Славейков, Е. Лазарова,  Хуманитарна 

география на България, Ленарт 995, София, 1995, 54-55. 
2 Пак там, 55-56. 



производство, с цел да се приближи държавната политика към реалните нужди на 

българския земеделец в отделните райони на страната. Създават се условия, както с 

индустриалните камари, да се извършва по-прецизна регулация и подпомагане на 

земеделското производство. Избухването на Втората световна война прекъсва тази 

възможност.”3   

  Въпросът за създаване на земеделските камари в България се поставя за първи 

път през 1912 г. През същата година към Министерството на промишлеността, 

търговията и труда се създава Отделение на труда, като държавен орган  по социалната 

политика. Поради войните 4  XV ОНС 5  дава приоритет на стопанските закони, а 

социалните остават на заден план. Още като управляваща в годините 1894 - 1899 

Народната партия изработва редица законопроекти в стопанската област, които отстоява 

и през периода на опозиционното си съществуване. При връщането си на власт през 

1911 г. по подобия на създадените през 1896 г. Търговско-индустриални камари (по 

отношение на устройството и функциите), през март 1912 г. се приема закон за 

земеделските камари. Искането за създаването им фигурира в програмите на 

прогресисти народняци. Земеделските камари се създават като съвещателен орган към 

Министерството на земеделието. Те трябва да дават становище по различни 

законопроекти, при откриването на земеделски училища, опитни станции и др. Целта е 

по-широки земеделски среди да бъдат въвлечени в модернизацията и съживяването на 

селското стопанство. Публикувания през същата година закон постановява откриването 

на земеделски камари в градовете София, Пловдив и Русе, но то не се осъществява.6 

                                                           
3 Димитров, М. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919 - 

1939, Факти, анализи и оценки за икономическата политика, УНСС, София, 2014, с. 120. 
4 Балканската война (1912–1913 г.) е венец на десетилетните усилия на българската държава 

да отхвърли веригите на Берлинския договор от 1878 г. Значителни територии, населени с българи, 

остават извън пределите на родината и обединението им с Княжество България (от 1908 г. Царство 

България) и Македония се превръща в основна задача от дневния ред както на политическите партии, 

така и на цялото общество. Неуспехът на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. показва, 

че освобождението на Македония ще може да стане само по пътя на войната. За успешното 

реализиране на тази национална програма, в периода от 1909 до 1912 г. са проведени серия от преговори 

за създаване на Балкански съюз. В него, наред с България, последователно се включват Сърбия, Гърция и 

Черна гора. Немалка роля за реализирането на съюза изиграва руската дипломация, която вижда в него 

противотежест на немското и австро-унгарското влияние на Балканите. 
5  XV ОНС заседава от 15 октомври 1911 и е закрито на 23 юли 1913 в резултат на 

неуспешната политика при Балканските войни и предизвиканата от тях Първа национална 

катастрофа. 
6 Димитров, М. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919 - 

1939, Факти, анализи и оценки за икономическата политика, УНСС, София, 2014, с. 120; Яранов, Ат. 

Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година), София, 1934, с. 220. 



На 10 май 1937 г. правителството 7  издава нов закон за откриването на 

земеделски камари в страната с цел повдигане и подобрение на селското стопанство. 

Наредбата-закон учредява седем земеделски камари със седалища в София, Пловдив, 

Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.  Земеделските камари са към  

Министерство на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и като юридически лица 

могат да притежават имоти, да сключват договори, заеми и др. Целите на земеделските 

камари са да се грижат и защитават интересите  на земеделското съсловие, да се грижат 

за подобряване на земеделското стопанство и ръст на производството. За постигане на 

поставените цели земеделските камари работят самостоятелно или със съдействието на 

МЗДИ и организации свързани с него. В защита на интересите на земеделското 

население и поддържане на почтени отношения между земеделци, търговци и 

институти камарите имат право да упражняват контрол върху борсите и пазарите за 

земеделски произведения и добитък, да следят за изпълнението на договорните 

отношения между производители и търговци, да следят за качеството на земеделските 

произведения. На земеделските камари се разрешава откриването на пазари и тържища, 

производството на семена и посадъчни овощни, лозови и други материали 

предназначени за продажба, издаването на разрешителни на отговарящите на условията 

стопанства.8 

 

Създаване на Шуменската земеделска камара 

 

Град Шумен е разположен в южната част на Североизточна България в 

подножието на Шуменското плато и притежава изключително разнообразна природа. 

Неговият хребет се извисява на 500 м. надморска височина. Зает е от глинеста 

подзолиста горска почва. Климатът е умереноконтинентален, като зимните месеци са 

сравнително студени, а летните горещи. Количеството на валежите е близко до средното 

за страната. Тези климатично-почвени условия са твърде подходящи за отглеждане на 

зърнени и фуражни култури, за развитие на лозарството, градинарството и 

овощарството.9   

                                                           
7 Второ правителство на Георги Кьосеиванов. 
8 Димитров, М. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919 - 

1939, Факти, анализи и оценки за икономическата политика, УНСС, София, 2014, с. 120;  Ангелова, Р. 

Нова българска история,  Фабер, Велико Търново, с. 371; Ангелова, Р.  Шуменското общество 1919 - 

1944, Фабер, Велико Търново, 2013, с. 24;  ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 13. 
9  Ангелова, Р.  Шуменското общество 1919 - 1944, Фабер, Велико Търново, 2013, с.7; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Шумен. 



Първите сведения за град Шумен са каменно-медната епоха. През 1907 г. при 

разкопки Рафаил Попов идентифицира селищната могила Коджадермен.10 През XIX в. 

Град Шумен е комуникационен възел с първостепенна важност в Османската империя. 

След Освобождението на България първоначално градът запада поради загубата на 

пазари за занаятите, изселването на много османлии и сравнително евтините и  

висококачествени западни промишлени стоки, конкуриращи се с местните, но 

постепенно се съвзема, превръщайки се в областен и окръжен център.11   

След 1918 г. започват да се полагат грижи за подобряване на земеделските 

стопанства в Шуменски окръг, увеличава се размера на обработваемите площи. В 

Шуменско пристигат много бежанци от Беломорска Тракия, Македония, Одринско, 

увеличава се и броят на руснаците. Новопристигналите са без жилища, земя и работа, а 

грижата за тяхната издръжка се поема от местната и централната власт. Полагат се 

грижи за развитието на селското стопанство чрез инициативи, органи и организации. В 

град Шумен развива дейност дружество на агрономите, Кооперативна 

семепроизводителна кооперация, Земеделско – стопанска задруга.12 

През 1934 г. се създават седем области в България с центрове: Враца, Плевен, 

Шумен, София, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Шуменска област заема 

североизточната част на България, на изток границата и е Черно море, на запад до р. 

Янтра, на юг достига северните склонове на Средна и Източна Стара планина, а на 

север до р. Дунав и Добруджа. Площта и е 14 688, 8 кв. км. и е петата по големина 

област в страната. От общата обработваема площ на областта, която е над 50%, нивите 

са около 95% останалите проценти се разпределят между овощни и зеленчукови 

градини и ливади. В областта има над 150 000 земеделски стопанства с обща площ над 

7 млн. дка земя. Земеделските стопанства са предимно дребни с земя до 50 дка в които 

се отглеждат предимно зърнени култури.13 Стопаните с земя до 20 дка са 34 %, до 50 

дка – 33 %, от 50 до 100 дка – 15 %14, средно обработваемата земя на собственик е 

51,62 дка при средно за страната 65,60 дка като по този критерии Шуменско се нарежда 

                                                           
10 Венелинова, С., В. Григоров. Развитие на селищната система през праисторическата 

епоха по горното и средното течение на река голяма Камчия, Научна поредица Културно-историческо 

наследство: опазване, представяне, дигитализация, Том 4, 2018, 26-42. 
11 Лео, М. България и нейният народ под османска власт: през погледа на англосаксонските 

пътешественици (1586 - 1878), София, Тангра, 2013. 
12 Ангелова, Р.  Шуменското общество 1919 - 1944, Фабер, Велико Търново, 2013, 8-9. 
13 Земеделска камара Шумен, Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и 

на първото редовно общо събрание на камарата 1938 г. 
14  Ангелова, Р. Шуменското общество 1919 - 1944, Фабер, Велико Търново, 2013, с.20; 

Шуменско слово, бр. 44, 13 май 1939. 



на едно от последните места в страната. Това налага създаването, от страна на 

Шуменска градска община, на Комитет за подобряване и увеличаване на работната земя. 

В изпълнение на законодателството стопаните, които не разработват годните за тази цел 

земи или не ги отдадат под наем ще бъдат глобени, а земите им отнети и дадени на 

други лица.15 

В навечерието на Втората световна война селското стопанство в страната 

продължава да бъде основен фактор в икономиката. Пред българските правителства 

стои въпроса по кой път да се развива селското стопанство – чрез частна инициатива 

или чрез намеса на държавата. Голяма част от държавния елит се обявява за 

разширяване на намесата на държавата в управлението на селскостопанското 

производство чрез регулиране на цените, на кредита и др. Тази идея се засилва с 

издигането на Иван Багрянов за министър на земеделието. Той взема участие в 

създаването и дейността на Земеделските стопански задруги и земеделските 

камари в България. 

Земеделските камари се учредяват със Закон за земеделските камари 

публикуван в Държавен вестник в брой 103 от 14 май 1937 г. Със заповед N 1734 

от 12 май 1938 г. Министъра на земеделието и държавните имоти насрочва 

избора за избиране на членове на земеделските камари.16 Съгласно допълнение 

към закона от 5 юли 1937 г. се постановява откриването на Земеделска камара в 

Шумен, а не по-първоначалния замисъл във Варна. Изборите се провеждат на 12 

юни 1938 г. Със заповед N 3295 от 19 септември 1938 г. на Министъра на 

земеделието и държавните имоти, избраните и назначените членове на Камарата 

са свикани на учредително събрание на 5 октомври 1938 г. Така започва 

съществуването на земеделските камари като едни нови стопански институти с 

големи задачи определени от закона за тяхното образуване. Учредителното 

събрание поставя основите на Земеделската камара в Шумен.17 

                                                           
15  Ангелова, Р. Шуменското общество 1919 - 1944, Фабер, Велико Търново, 2013, с.20; 

Шуменски общински вести, бр. 107, 14 април 1942. 
16 Земеделска камара Шумен, Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и 

на първото редовно общо събрание на камарата 1938 г. 
17  Ангелова, Р. Шуменското общество 1919 - 1944, Фабер, Велико Търново, 2013, с.20; 

Земеделска камара Шумен, Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и на първото 

редовно общо събрание на камарата 1938 г. 



В дневния ред на Първото извънредно събрание на Камарата, състояло се 

от 5 до 7 октомври 1938 г. в салона на дружество „Юнак Крум“, се разглежда 

избора на Бюро и секретар на Камарата, гласуване на бюджета за финансовата 

1938 г., изработване на дневен ред за първото редовно общо събрание на същата, 

избиране на представител на Камарата за Областния стопански съвет и избиране 

на представител за Върховния Земеделско-стопански съвет.18 Преди откриване 

на събранието е отслужен водосвет от протоиерей Дошо Попвасилев с 

пожелания за мъдрост и успешна творческа работа. Поднесени са поздравителни 

писма от името на правителството, от кмета на гр. Шумен, от началника на 

Шуменския гарнизон, от Варненската търговско-индустриална камара,  от 

дружество „Добруджа“, от кооперация „Българска захар“, от занаятчийското 

сдружение, от Работническия съюз. Чрез тайно гласуване е избрано Бюрото на 

Камарата: за председател е избран Иван Багрянов, за подпредседател Господин 

Даскалов, членове Атанас Семов и Петър Марков, за секретар Христо Киряков. 

За изработването на проектобюджета на Камарата са избрани Енчо Айладънов, 

Александър Енчев и Никола Караиванов. Бюджета на Камарата се състои от две 

части: приходна и разходна. Приетата приходната част на бюджета е в следния 

формат: по 0,20 лв. на декар обработваема площ и гори – 1 089 624 лв., 5% от 

поземления данък по бюджетите на общините в областта – 1 198 200 лв., 

субсидия от БЗКБ – 100 000 лв., такси в размер на 5 лв. За удостоверения, 

издавани от Камарата – 1 000 лв., не постъпили данъци в хазната от 14 май 1937 г. 

до края на същата съгласно наредбата – закон за земеделските камари – 300 000 

лв., както и непредвидени в размер на 1 000 лв. Приетата разходна част е: 

възнаграждение в размер на 4 000 лв. месечно за председателя на камарата или 

на неговия заместник, за членовете, за събранията  на камарата, екскурзии и 

посрещане на гости дневен хонорар и пътни в размер 235 000 лв., за избори, наем 

на помещение и други режийни  разходи е предвидена сумата от 80 000 лв., за 

доставка на материали и съоръжения за подобряване на земеделското 
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производство, за подкрепа на държавни, общински, областни и частни 

инициативи в областта 50 000 лв., както и непредвидени в размер на 40 000 лв.19 

Пръв взема думата новоизбраният секретар Христо Киряков като очертава 

планът за работа на Земеделската камара в Шумен: Използването на 

обществените земи да става от малоимотни граждани, да се реализира 

отводняването и напояването на земите, специални грижи за планинското и 

полупланинското население, задължителна застраховка за пшеницата и ръжта, 

мерки за облекчаване на задълженията, заздравяване на кредита, да се ревизира 

данъчната система с цел уеднаквяване на данъците, безплатна медицинска 

помощ в селата, увеличаване на земеделските училища и пр.20 

На първото редовно общо събрание на камарата, провело се на 1 декември 

1938 г., се приема и правилника за вътрешния ред състоящ се от три основни 

раздела: Събрания на Камарата, Бюро на Камарата и Служба и канцелария. В 

първия раздел са описани правилата за провеждане на събранията. Редовните 

събрания на Камарата се провеждат всяка година на 1 декември и биват свиквани 

от Бюрото на същата, което определя и дневния му ред. Редовното общо годишно 

събрание разглежда и се изказва по отчета на бюрото за дейността му през 

изтеклата година, по подготвянето на бюджета и сметките на камарата, разисква 

и взема решения по всички въпроси свързани със земеделието и неговите 

отрасли в района й, решава сключване на заеми, покупко-продажба на имоти. В 

този раздел са описани и правата и задълженията на председателя на камарата, а 

именно: да открива и закрива заседанията, да поставя въпросите за обсъждане по 

приетия дневен ред и да обявява гласуването по тях, да ръководи разискванията, 

да дава ход на постъпилите в събранието писма и съобщения, да съблюдава за 

реда и благоприличието в залата, като за неспазване той може да приложи 

следните мерки и наказания: подканва оратора да не се отклонява от 

разискванията по въпроса,  отнема му думата, отстранява провинилия се член от 

събранието. Правилника определя и начина на гласуване явно, тайно и поименно 
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в зависимост от разглеждания въпрос. Създават се отделни комисии, които имат 

за задача проучването и разрешаването на въпроси от различно естество.21 

В раздела Бюро на Камарата са описани правата и задълженията му. 

Председателя на Бюрото е представителя на камарата и се грижи за правилното и 

добро развитие на нейната работа, както и за изпълнението на всички взети 

решения и постановления на общите събрания. Определя се и заместник на 

председателя при евентуално негово отсъствие, като работата му се поема от 

подпредседателя на камарата. Задължение на Бюрото е да определя дневния ред 

на общите събрания, да свиква редовното и извънредните събрания, да изготвя 

проектобюджета на камарата и да го внася за гласуване на общо събрание, да 

изготвя, отпечатва и изпраща предварително до членовете отчет за дейността си 

през изтеклата година и да го внася за разглеждане на годишното общо събрание, 

да изпълнява решенията на общото събрание, да назначава и уволнява служители 

на Камарата, да дава мнение по различни въпроси от земеделско-стопански 

характер.22 

В Правилника за вътрешния ред ясно е описано и изпълнението на 

бюджета. Всички средства постъпили в камарата се внасят в БЗКБ по сметка 

„земеделски камари“, тегленето на суми от сметката се осъществява чрез чек 

подписан от председателя и секретаря на камарата, а отчитането им се извършва 

от касиер. Отчитането на сметките става с доклад на секретаря на редовното 

годишно събрание. За тази цел касиера изготвя и представя на Бюрото финансов 

отчет за изтеклата година, които се внася за разглеждане на редовното годишно 

събрание. За липси, неправилно извършени разходи по сметката отговорност 

носи касиера.23 

Камарата има служител, които отговаря за завеждане, регистриране и 

поддържане на архива. В правилника са отбелязани и задълженията на 

служителите, които нямат право да отсъстват без разрешение на секретаря, да 
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използват длъжността си точно, като се съобразяват със законите и с 

напътствията на преките си ръководители, да пази в тайна служебните дела.24 

Дневният ред на годишните редовни събрания на Шуменската земеделска 

камара, с малки изключения, е сходен. Разглеждат се отчетите на Бюрото за 

дейността на камарата през изтеклата година, финансовите отчети, избира се 

комисия по финансовия отчет за новата година, дава се думата за изложение на 

Директора на Българска земеделско кооперативна банка – Шумен, за кредитното 

състояние, на Директора на Земеделско-стопанската дирекция, за земеделско-

стопанското положение в Шуменска област, на Началника на областната 

ветеринарна служба, за ветеринарно-санитарното състояние, на Районния горски 

инспектор, за положението на горското стопанство, на Областния инженер по 

водите, за мелиоративните възможности на Шуменска област, на  Областния  

инженер за състоянието на пътната мрежа, за водоснабдяването и планирането 

на селата, за стопанските сгради в областта, на  Областния лекар, за 

здравословното състояние на жителите в областта. Разглежда се доклада на 

комисията по финансовия отчет, доклада на Бюрото по проектобюджета и 

програмата на камарата за следващата работна година. Гласува се бюджета. 

Избира се представител на камарата за Върховния земеделско-стопански съвет.25 

 

Дейност на Шуменската земеделска камара 

 

Дейността на Земеделската камара с насочена в пет основни раздела – 

земеделско стопанство, земеделски изложби, социални грижи, други дейности и 

печат.26 

Камарата констатира и взема решение, че една от най-належащите нужди 

на земеделските стопанства в Шуменска област е снабдяването им със 

земеделски инвентар, който да е финансово достъпен и подходящ за 

географските условия, а именно плугове, грапи, редосеялки, окопвачки и 

жетварки. Доставките на инвентар да бъде освободен от мито и да се продава без 
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печалба със съдействието на БЗКБ, чрез леснодостъпен кредит. 27  Приет е 

„Правилник за приложението на закона за снабдяване земеделските стопанства с 

дребен земеделски инвентар“. Най-общо назначението на закона е да ускори и 

улесни снабдяването на българските земеделски стопанства по икономичен път с 

дребен земеделски инвентар. Количеството и вида му за доставка и пласиране да 

се определя според реалните нужди на стопанствата, а за правилното снабдяване 

предварително да се проучи за всяко отделно стопанство, от какъв точно 

инвентар има нужда.28 

 Раздела земеделско стопанство разглежда клоновете: полевъдство, 

скотовъдство, овощарство, лозарство и винарство, пчеларство, бубарство и 

зеленичарство. Най-важният клон от земеделското стопанство, както за страната, така и 

за Шуменска област е полевъдството. От общо 7 684 910 дка обработваема земя в 

областта, 7 390 510 дка или 95,5% са обект на полевъдството. Зърнените храни 

обхващат 4 810 249 дка или 65,09% от общата обработваема площ, обект на 

полевъдството. Голяма част от площта заета със зърнени храни се пада на пшеницата, 

ръжта и смес. От тези култури производството за 1935/1936 г. е  455 240 200 кг. От 

общото количество произведена продукция 250 485 000 кг. е за изхранване на 

населението в областта, 65 276 000 кг. остава за семе, а остатъка се изнася извън 

Шуменска област. От тези култури в областта постъпват  около 490 млн. лв. 

Непостижима сума за другите култури произвеждани в региона. Полевъдството 

осигурява изхранването не само на населението, но и на продуктивния и работния 

добитък. То задоволява до голяма степен индустрията на България със суров материал и 

голямо количество артикули за износ. Оценявайки значението на полевъдството 

камарата полага грижи в семепочистването. 

За организиране на семепочистването в областта камарата подготвя доставка на 

меден карбонат,29 като по-голямата част от него е раздаден за обезпаразитяването на 
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елитни семена произведени в семепроизводните стопанства, за лотри, обзавежда седем 

нови семечистителни станции набавила е обеззаразителни средства, за навеси за 

семечистителни станции. За да направи семеконтрола по-бърз и достъпен камарата 

обзавежда и специална лаборатория за семеконтрол в „ Образцов чифлик“ край гр. Русе. 

До този момент семеконтрола се извършва в Земеделска опитна станция София. 

Таксите, които се вземат за обработка на пробите са непосилни за дребните 

производители, а изпращането на проби от цялата страна става причина резултатите да 

се чакат със месеци.30 

Друго важно начинание, което влиза в дейността на камарата е снабдяването на 

земеделските стопани с доброкачествен посевен материал. В изпълнение на Закона за 

снабдяване земеделските стопани с доброкачествен материал с Наредба на Земеделска 

камара Шумен от 1 април 1939 г. във всяка околия се учредяват Околийски комитети. С 

тази нейна помощ са събрани и пласирани 1 178 000 кг. селекционирана пшеница и 

дадена на земеделските стопанства обеззаразена. През следващите години камарата 

разширява семепроизводството при зърнените храни като за пречистване и сортиране 

на семената и разпределението им между земеделските стопани изразходва 150 000 лв. 

Продължава да набавя елитни семена за производителите закупува меден карбонат и 

други препарати за обеззаразяването на семената. Камарата констатира подобрение на 

производството на семена на есенните зърнени култури и пшеницата, а през 1941 г. са 

произведени 1 200 000 кг. семена раздадени на земеделските стопанства. 31   През 

същата 1941 г. в изложение до Министъра на земеделието и държавните имоти, във 

връзка с ниските добиви и влошеното качество на пшеницата поради неблагоприятните 

климатични условия, земеделските камари отправят предложения и препоръки: в 

районите пострадали от природните бедствия процедурата по раздаване на семена за 

посев да бъде опростена, за да бъдат получени навреме за сеитбения сезон от 

земеделските стопани; даването на кредити от БЗКБ за снабдяване на стопаните със 

семена да бъде опростено и ускорено; на най-силно пострадалите стопани да се 

отпуснат помощи от фонд „Обществени бедствия“ с цел снабдяването им със семена.32 
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Другата по важност, след зърнените, е групата на фуражните култури. Камарата 

съдейства за построяването на сгради – навеси за машини необходими при 

производството и пречистването на лененото семе. Въпреки срещаните трудности в 

това начинание – извънредно сложната и разточителна процедура при търговската 

система и доставката на машини от чужбина камарата дава силен тласък на 

производството на фуражни семена, главно люцернови, като обзавежда три 

декускуторни 33  станции за пречистване на семената от най-големия неприятел за 

люцерната – кускутата.34 Шуменската земеделска камара настоява за промяна на закона, 

съгласно който, люцерновото семе се закупува от БЗКБ, която, според камарата, не е 

пригодена и подготвена за това и настоява тази дейност да бъде прехвърлена на 

Земеделските камари. Доставя и елитни семена от кръмно цвекло и  предоставя на 

разположение сума за увеличаване производството на  същото, за да може да се 

произведе в по-големи количества. В защита на българското земеделско стопанство 

отправя предложение цените на отпадъците от индустриалното производство, който се 

използват за фураж да бъдат фиксирани.35 

За добра продукция една от най-важните задачи на земеделеца е обработката на 

почвата, наторяването й и правилната сеитба. С прибирането на реколтата се отнема 

макар и малка част от силата на почвата и за възстановяването й торът се явява едно от 

най-важните средства. Затова във всяко стопанство трябва да има достатъчно 

количество тор. През 1939 г. камарата констатира, че за нашите условия, сравнително 

бедното земеделско население, оборският тор има по-голямо приложение. Прави 

проучване за добивания тор от различните животни: от конския добитък на глава по 3 

000 кг., от говеда 4 000 кг.,  от овцете 550 кг., от свинете 1 000 кг. На база на това 

проучване получавания тор в областта възлиза на 2 млд. кг., което означава, че нивите 

трябва да се торят на всеки осем години с 2 400 кг. тор, което е недостатъчно за 

плодородна почва. За неправилното съхранение на оборския тор Шуменска област 

търпи загуби от ½ млд. лв. годишно. Камарата дава предложение за изграждане на 

торища и да се отмени закона за санитарните власти в частта си, която е упоменато, че 

оборския тор трябва да се изхвърля извън селото. 36  Възстановяването на почвата 

налага използването на изкуствени торове.  Затова камарата организира, през 1940 г. 
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доставката на 73 000 кг. костно брашно,37 на стопани, които желаят да го използват 

срещу минимална цена от 1 лев за килограм. Разликата до 2,25 лв., пазарната стойност 

на костното брашно, както и транспортните разходи са за сметка на камарата.38 

След полевъдството в земеделските стопанства в Шуменска област по размер и 

значение е скотовъдството. Полевъдството и скотовъдството са не само най-важните 

отрасли на земеделските стопанства, но са тясно свързани и зависими един от друг. 

Възникването на животновъдството е предшествано от процеса на опитомяване на 

определени видове диви животни, които са можели да живеят наред с човека, носейки 

му при това определена полза – като източник на храна,   източник на материал за 

правене на облекло или за строителството  като работни или ездитни животни. 

Скотовъдството е източник на жива сила в стопанствата, източник на храните 

от първа необходимост, източник на материали за текстилната промишленост. С 

подобряване на скотовъдството ще се влеят повече капитали в земеделското стопанство, 

което от своя страна ще доведе до увеличаване доходите на земеделците затова 

камарата съсредоточава усилията си в подобряване храненето на животните, 

отглеждането и развъждането им. На първото си събрание камарата отбелязва 

непрактичните и нехигиеничните постройки за отглеждане на добитък в частните 

стопанства. За да се подобри това положение камарата дава предложение на 

земеделските стопани да се осигури дългосрочен и леснодостъпен кредит, да се 

осигурят материалите за постройките, да се изготвят скици за различните постройки, 

който да бъдат раздавани безплатно.39 

В областта на скотовъдството камарата обръща голямо внимание на 

говедовъдството. За подобряването му камарата подкрепя създаването на говедовъдни 

развъдни гнезда за отглеждането на расов добитък.  Развитието на говедовъдството има 

и друга цел, а именно нуждата от мляко и млечни продукти.  През следващите години 

камарата подпомага създаването на мандри за преработка и пласиране на млякото. 

Говедовъдните сдружения допринасят, ускоряват и улесняват работата за подобряване 

на говедовъдството. Ето защо камарата създава и подкрепя развитието на същите.40 

                                                           
37 Научното костно брашно се нарича "трикалциев фосфат", което се дължи на основните 

съставки на праха. Той включва големи количества калций и фосфор. Като допълнителни компоненти са 

мазнини, лепило, фосфорна киселина, азот, натрий, хлор, сяра, процентът на които варира между 1,5-

10%. 
38 Земеделска камара Шумен, Решения на Първото общо редовно събрание на камарата, 

1938; ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 4. 
39  Земеделска камара Шумен, Решения на Първото общо редовно събрание на камарата, 

1938. 
40 Пак там;  ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4. 



За друг важен клон от скотовъдството – коневъдството, камарата подпомага 

сдруженията в селата Салманово (Преславско), Зараево (Поповско), Мартен (Русенско), 

Писанец (Русенско), Върдун (Търговищко), Буховци (Търговищко) и Буйново 

(Търговищко). Камарата работи за укрепването и създаването на нови, там където има 

условия, коневъдни сдружения.41 

Овцевъдството в България има важно стопанско и икономическо значение.  

Преобладаващото зърнено производство, сухият климат, сухите пасища, сравнително 

добре платения труд, нуждата от млечни продукти и вълна и други благоприятни 

условия налагат овцевъдството като важен отрасъл в земеделското стопанство на 

Шуменска област. И в този клон, както и при коневъдство работата на камарата е 

улеснена от завод „Кабиюк“, който отглежда голямо количество животни за разплод, 

като спомага за пласирането на разплодниците. За по-голяма млекодобивност и 

доброкачествени млечни продукти камарата подпомага млекопреработвателните 

заведения, с подобрение най-вече във водоснабдяването, кооперациите в с. Д-р 

Стамболски (дн. с. Велино) Шуменско, в с. Кривня, Провадийско и с. Златар, 

Преславско. За постигане на приемлива и изгодна цена на вълната, в защита на 

земеделеца, отправя препоръки към МЗДИ, търговията с вълна да бъде уредена със 

закон, който да определи цените, съобразно стопанските условия.42 

Свиневъдството е сред основните животновъдни отрасли в България и е най-

добре развито в зърнопроизводителните райони. То осигурява над 50% от месото, 

основна част от мазнините и кожите, бързото размножаване на свинете, както и 

непретенциозното им хранене ги прави лесни за отглеждане. През годините камарата 

създава и подкрепя всички свиневъдни станции, които отглеждат разплодници. Само 

през 1940 г. са създадени 12 такива. Работи и за създаване на добре организирани 

пазари снабдени с кантари за покупко продажбата на животните и твърди и 

задоволителни цени на месото.43 

Друг традиционен отрасъл на животновъдството е птицевъдството. В годините 

преди Втората световна война то е по-слабо развито на фона на останалите отрасли, а 

птиците се отглеждат главно за домакински нужди. За подобрение на птицевъдство в 

                                                           
41 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4. 
42 ДА Шн, ф.297 К, оп. 1, а.е. 3; Земеделска камара, бр. 24, 20 април 1940 . 
43 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 4. 



Шуменска област се работи с породите Легхорн44 и Черна шуменска,45 като МЗДИ 

създава птицевъдни села, които снабдява с люпилни, инкубатори и всички необходими 

апарати за изкуствено люпене и отглеждане на пилета. Насърчава, чрез премии, и 

построяването на кокошарници. В това направление задача на Земеделската камара е да 

съдейства за производството на по-голямо количество елитен материал, да поощрява 

строежа на нови и хигиенични кокошарници.46 

През 1939 г. Шуменска област е една от най-добре развитите скотовъдни 

области в България. Освен за доброто и правилно хранене и разплода на добитъка 

грижи трябва да се полагат и за здравословното му състояние. В областта има 80 

ветеринарно-лечебни заведения, но медикаментите предоставени от държавата са 

недостатъчни.  Камарата поема грижата за здравословното състояние на животните. Тя 

подпомага ветеринарните лечебници за закупуването на лекарства и дезинфекционни 

материали ежегодно със средства от 40 000 до 50 000 лв.47 

Лозарството е познато в българските земи от най-дълбока древност. Най-

старото европейско лозарство се е зародило в Тракия по поречието на Марица още 

преди 5000 години. Тракийските лозари са били първите учители по лозарство в Европа. 

Оттогава в продължение на векове гроздето и виното са били непрекъснато спътници на 

хората, обитавали нашите земи, а лозарството станало техен поминък. 48 По време 

на Първата българска държава основните сортове лози, които се отглеждат  са: Памид, 

Мавруд, Шевка, Широка мелнишка лоза и др. По време на османското владичество  от 

Мала Азия се пренасят някои десертни сортове – Афуз-али (Болгар),  Чауш, Кадън 

пармак, Ал зейнел и др. След  1927 г. започва производството на десертно грозде. В 

края на 30-те години България е един от главните износители на десертно грозде в 

Европа (50000 тона годишно), въпреки че лозарството по това време е предимно 

маломерно и разпокъсано. С откриването на лозаро-винарската опитна станция по 

лозарство в Плевен (първо научно учреждение в областта на растениевъдството в 

страната) през 1902 г. в България започват научни изследвания по лозарството.   През 

                                                           
44 Породата кокошки Легхорн произхожда от района на гр. Ливорно, Италия. Внесена е в 

САЩ през 1835 г. Поради много добрата си приспособимост към условията на околната среда и 

високата си носливост птиците от тази порода се разпространяват бързо във всички райони на света. 
45 Породата е селектирана чрез кръстосване на местни кокошки с породата Черна минорка, а 

впоследствие е вливана кръв и от породата Родайланд, като целта е била увеличение на живото тегло 

и носливостта. Селекцията ѝ обаче е спряла на доста ранен етап. Развъдната работа с породата 

спира през края на 80-те години на XX век. 
46 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4; Земеделска камара Шумен, Решения на Първото общо 

редовно събрание на камарата, 1938. 
47 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4; Земеделска камара, бр. 22, 20 март 1940. 
48 www.burgasmuseums.bg 



1923 г. се създава катедра по лозарство при Агрономическия факултет на Софийския 

университет. За развитието на лозарството в България имат голямо значение почвено-

климатичните условия. Лозовата култура вирее върху наклонени терени с надморска 

височина до 600 м. и харесва южни склонове. Най-подходящи за лозарство са сивите 

горски, канелените и карбонатни почви. Поради добрата си коренова система лозата 

използва влагата на почвата и летните засушавания не и влияят. При температури под – 

10о лозата измръзва. Подходящи за лозарство са земите по черноморието ни.49 

Дейността на камарата по отношение на лозарството и винарството се изразява 

главно в грижи за улеснение износа на десертни сортове грозде и построяване на 

винарски изби в областта. Камарата прави проучвания и свиква конференции по 

въпроса с разпространението и продажбата на грозде и отправя искания до министрите 

на земеделието и държавните имоти, на търговията, промишлеността и труда, до 

директора на Експортния институт, до управителя на БЗКБ, като настоява да бъдат 

построени винарски изби в по-големите лозарски райони. Камарата настоява за отмяна 

на закона за намаляване на насажденията с винени сортове лози, който ограничава, 

според камарата, дребните земеделски стопани искащи да имат такива за собствени 

нужди.50 

На 4 ноември 1918 г. ХVІІ ОНС гласува и приема Закон за облагане с акциз 

вината. Министърът на финансите Андрей Ляпчев в изложението на мотивите към 

законопроекта предлага: "...за облагане с акциз вината - местните и иностранни - 

понеже те, при цените, които днес имат на пазаря, могат да понесат, без ущърб било на 

производителя или на консуматора един данък, какъвто се предвижда в 

законопроекта."51 Имайки предвид ниските цени на вината акциза върху тях е в тежест 

на производителите. Земеделските камари отправят препоръка акциза върху виното да 

се взема само на продадено количество и да не засяга производителите до 2 000 л. 

Прави проучване и за възможността част от добива на грозде да бъде преработван в 

гроздов мармалад, мед, сироп и др. За съхранение на гроздето в прясно и свежо 

състояние камарата изработва план за грозде хранилище и предоставен на всеки, който 

                                                           
49  Дончев, Д. Физическа и икономическа география на България, Сборник материали за 

средношколци и кандидат-студенти, Слово, Велико Търново, 1993, с. 350. 
50 Земеделска камара Шумен, Решения на Първото общо редовно събрание на камарата, 1938; 

ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3. 
51 www.minfin.bg 



се интересува. От голямо значение за лозарите е създаването на специален пазар за 

грозде. Камарата поощрява създаването на такива в областта.52 

Овощарството има важно значение за изхранването на българското население, 

тъй като плодовете са неизменна част от менюто на хората в страната. Овощните 

култури се отглеждат, както върху равнинни, така и върху наклонени терени с бедни 

почви. По този начин се оползотворяват обширни терени, които са непригодни за други 

култури. След края на Първата световна война  в България започва подобряване на 

грижите за овощните градини.  Откриването на първите земеделски училища в Садово 

(1883 г.), в Образцов чифлик (Русе) и в Плевен (1891 г.), първите държавни овощни 

разсадници в Пловдив (1896 г.), в Севлиево (1897 г.),  благоприятстват овощарството от 

слабо развито и любителско да се превърне в стоково, за търговски цели след 1920 г.53 

За овощарство в Шуменска област няма благоприятни условия, камарата 

констатира, че най-голямото му предназначение е да залеси селата като ги подобри 

освен в хигиенично и естетично отношение ще разнообрази и подобри храната на 

селските домакинства. Условия за дворно овощарство има във всяко едно село, във 

всеки един двор. Друго предназначение на овощарството е да даде продукти – плодове, 

който да задоволят нуждите първо на вътрешния пазар и на външния. В Шуменска 

област благоприятен район за развитие на овощарството е долината по р. Камчия. 

Други райони на областта подходящи за развитието на промишлено овощарство са с. 

Осмар и с. Кюлевча за отглеждане на череши, Русенска околия за кайсии, Варненска за 

бадеми. Камарата поема грижата за производството на орехови и бадемови овошки. За 

насърчение на дворното овощарство през първата си година работа закупува от частни 

и държавни разсадници  15 000 овощни дръвчета, които раздава на стопаните безплатно 

или с намалени цени, т.нап. в гр. Омуртаг са дадени 500 орехови овошки и 1 00 сливови, 

в гр. Преслав 2 000 орехови и 2 000 ябълкови, в Шумен 300 орехови и 750 сливови, в 

Кубрат 1 500 орехови, 1 090 кайсиеви, 638 сливови, 436 черешови и др. Поради по-

благоприятните условия в с. Янково, Преславско (дн. общ. Смядово) с помощта на 

Камарата се създават и по-големи овощни насаждения. Камарата подпомага и съдейства 

за създаването на кооперативни или общински разсадници. С доставка на семена, 

разсад и парична помощ се изграждат няколко разсадника в различни села в областта. 

Доставя 650 кг. орехово семе, сключва договор за производство на 5 000 бадемови 

                                                           
52 Земеделска камара Шумен, Решения на Първото общо редовно събрание на камарата, 1938; 

ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4; Земеделска камара, бр. 24, 20 април 1940. 
53 Джувинов, В., Ст. Гандев, Овощарството в България, историческо развитие, състояние и 

проблеми, АУ Пловдив, НТ, т. LIX, кн. 4, 2015 г., 41 – 42. 



дръвчета. Добрите практики водят до добри резултати. През следващите години 

овощарството в областта се развива като всички годни терени са засети.54 

През средата на 30 години ягодовата култура придобива голямо промишлено 

значение. Докато през 30-те в България е имало около 1 000 дка площ, засадена с ягоди, 

с добив на около 450 000 кг. плод, през 1939 г. ягодовата култура заема около 25 000 дка 

с добив на около 12 млн. кг.55 

В Шуменска област ягодовата култура е слабо застъпена, през 1939 г. има не 

повече от 200 дка, а добиваната продукция не е достатъчна да задоволи нуждите на 

пазара. За да поощри по-широкото разпространение на тази култура, през първата си 

година работа, камарата организира доставката на 350 000 ягодови корени от Южна 

България, които раздава на ниски цени на стопани от областта. Ягодовите корени са от 

сорт „Мадам Муто“.56 

Поради големият интерес към сушенето и съхранението на плодовете 

камарата изработва подробни планове за строеж на 4 типа сушилни и 2 

плодохранилища. С парична помощ и напътствия, от страна на камарата, в 

областта се построяват 16 сушилни като до края на своята дейност те нарастват на 

41.57 

В България пчеларството е традиционно занимание във всички области на 

страната. Технологията, по която българските пчелари отглеждали пчели до началото на 

ХХ век, не се отличава съществено от днешната, въпреки че приспособленията сега са 

много по-съвършени и могат да се купят в специализираните магазини.58 

Шуменска област няма добри условия, за да може пчеларството да бъде 

обект на самостоятелно стопанисване. По мнение на камарата във всяко едно 

земеделско стопанство до 3 кошера е не само наложително, но и задължително. За 

да насърчи развитието на пчеларството камарата поема грижата да улесни 

борбата с болестта гнилец59  най-големия враг на пчелите. За грижлив и подробен 
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ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3 и 4. 
55 Земеделска камара, бр. 15, 15 юли 1939. 
56 Плодовете на сорта Мадам Муто са едри до много едри, от първите беритби са ребристи и 

гребеновидни, а от следващите са по-заоблени, без шийки. Семенцата са малко на брой и са разположени 

почти по повърхността на плодовете. Плодовете са ярко червени, много сладки и с изключително силен 

аромат.   
57 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3. 
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59 Упорита и опустошителна заразна болест на запечатаното пило, разпространена в цял 

свят. Нанася големи щети, особено в по-топлите географски райони. Предизвика се от споро-образуващ 

микроб. Бацилът е слабо устойчив, но спорите му са извънредно устойчиви на химични дезинфекционни 



преглед на всички пчелни семейства камарата назначава към всички околийски 

агрономства по един или двама опитни пчелари. За обзавеждане на пчелини и 

създаване на медоносна растителност камарата подпомага някои пчелни 

дружества като им доставя и дава безплатно медоносни храсти. 

Бубарството е специфичен дял от животновъдството за отглеждане на 

копринени буби и производство на коприна. През 19-ти век от територията на България 

е изнасяна коприна за Италия, Франция, Румъния, Австрия, Русия,  Турция, Албания, 

Сърбия, Босна и Херцеговина.  На практика страната е захранвала с продукция цяла 

Европа.  След освобождението бубарството е почти ликвидирано, поради епидемия  на 

болестта пебрина по бубите, изсичането на черниците и емиграцията на етническото 

население, което до този момент е основната производствена сила. За да върне 

достойнството на отглеждането на копринени буби и да стимулира производството на 

коприна, българското управление взима държавническо решение –  Министерството на 

търговията и земеделието на България  открива 31 държавни черничеви разсадника 

през 1900 г. В края на 80-те години на XX век в България са произвеждани 1500 тона 

сурови пашкули, а страната заема 8-мо място в света и първо в Европа по 

производство.6061 

Въпреки, че Шуменска област има добри благоприятни условия за отглеждане 

на буби, бубарството не е развито. Средно годишно, в областта се отглеждат 1 000 

унции62 бубено семе. За да се засили отрасъла бубарство камарата решава да се намали 

цената на бубеното семе в областта и от 99 лева тя става 30 лева за унция. Това дава 

възможност и на най-бедните стопани да отглеждат буби. В резултат на това интереса 

към бубарството се повишава, а отгледаното бубено семе и произведените пашкули са 

50 – 60% повече от предходни години.63 

Зеленчукопроизводството е важен клон от растениевъдството и се 

характеризира като интензивен отрасъл. Зеленчуците са известни с богатото си 

                                                                                                                                                                                     
средства, топлина и при престояване - в разтопен и нагрят до 100 градуса восък- за няколко денонощия. 

В кипящ мед- 20-30 мин. , в 5%-ов карболов разтвор- няколко месеца, в труповете, в медта, восъка, по 

питите, стените на кошера, рамките и други предмети, както и в земята- до 50 години. Тази им голяма 

устойчивост, както и лепливостта на гнилостната маса (поради което не може да бъде очистена от 

пчелите) обуславят упоритостта на  гнилеца и рецидивите му при опити за лекуване. 
60 agro-journal.com 
61 bg.wikipedia.org 
62 1 унция = 28,3495231 грама. 
63 ДА Шн, ф. 297 К, оп. 1, а.е. 3; Шуменско слово, бр. 37, 23 март 1940. 



съдържание на хранителни вещества, като белтъчини, целулоза и др., ценни минерални 

соли – калий, калций и др. и главен снабдител на човешкото тяло с витамини.64 

Основна задача на ранното  зеленчукопроизводство е да се осигурят пресни 

зеленчуци след зимните месеци. В Шуменска област производството на ранни 

зеленчуци е концентрирано главно около градовете Русе и Варна като големи 

консуматорски центрове. За да се прокара в по-широки граници и за насърчаване на 

ранното зеленчукопроизводство в селата и преди всичко за създаване на домашни 

зеленчукови градини камарата отпуска средства  на допълнителните земеделски 

училища  за направата на парници.  Тъй като не всеки самостоятелен стопанин има 

възможност и условия да си създаде зеленчукова градина камарата роботи за 

създаването на общоселски или кооперативни такива, където има условия за това. 

Ниската покупателна способност  и невежеството са факторите за 

нецелесъобразното хранене на селското население. Осигуряването на достатъчно 

количество разнообразна и питателна храна излиза на преден план за българските 

политици. През втората половина на 30-те години държавните инициативи в сферата на 

храненето са съсредоточени в направата на обществени комбинирани фурни и 

консервни работилници. През 1935 г. са открити първите консервни работилници в 

Пловдивска околия. Първата действаща комбинирана фурна е построена през 1939 г. в с.  

Макариополско (Търговищко) от кредитната кооперация „Съзнание“.65 

В раздела социални грижи Земеделската камара обръща особено внимание за 

подобряване условията на живота в селото. За да се разнообрази и подобри храната на 

селското население тя  съдейства за откриването на 40 консервни работилници. 

Подкрепя откриването на комбинирани фурни, перални и бани в селата. За модел строи 

такава комбинирана сграда в „Образцов чифлик“ край гр. Русе и подпомага 

кооперацията в с. Макариополско  (Търговищко).66 Организира детски летни лагери, 

домакински курсове за девойките. С помощта на Шуменския педагогически институт 

открива редица дълготрайни кърсове за подготвяне специалисти - техници по различни 

клонове на земеделското стопанство.67 
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Новост за дейността на камарата, през 1942 г., е специализираното проучване 

по всички въпроси свързани със земеделското стопанство и производство, неговата 

организация и икономика. За целта е създадена нова длъжност към камарата техник-

статист, който работи паралелно с института за земеделски проучвания. Така камарата 

разширява дейността си в раздела социални грижи.68 

Важна роля за развитието и напредъка на земеделското производство имат 

изложбите. Земеделските изложби показват най-точно положението, в което се намира 

земеделието, посочват и разкриват насоките за бъдещето му развитие. Изхождайки с 

тези цели и мотиви Шуменската земеделска камара организира ежегодно изложби и 

прегледи.69 

Целите, задачите и дейността на Шуменската земеделска камара, при нейното 

създаване, не са достояние на широката аудитория, затова още от първия ден на 

учредяването й като институция членовете й обмислят създаването на свой печатен 

орган. На  5 май 1939 г. излиза от печат първия брой на вестник „Земеделска камара“.70 

Той се изпраща безплатно на всички съветници на камарата, на всички задруги, 

на всички държавни учреждения – подведомствени на МЗДИ, на земеделските и 

търговските камари в страната и на всички други държавни и обществени учреждения, 

както и на частни лица, които имат известен допир със  Земеделската камара или се 

интересуват от нейния живот.   

Целите и задачите на новосъздадения вестник са: 

Да популяризира организацията, същността и значението на земеделските 

камари в страната. 

Да даде гласност на всички действия, които ще бъдат проведени от 

земеделските камари. 

Да поддържа обратна връзка между камарата и членовете й, между Камарата и 

всички държавни и обществени институции с допирни точки по между си. 

Да даде гласност на всички искания в интерес на земеделското съсловие. 

Да защитава общите интереси на земеделците. 

Редактор на вестника е секретаря на камарата Хр. Киряков.71 
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* * * 

 

 

В своя кратък период на съществуване (1938 - 1943 г.) Шуменската земеделска 

камара развива значителна дейност по снабдяването на земеделските стопани със 

сортови семена, обеззаразяването на посевните материали. Организира производството 

на фуражни семена, както и доставката на семена от индустриални растения за 

производителите от областта. Организира и доставката на земеделски инвентар за 

стопаните. Камарата създава говедовъдно-развъдни гнезда. Подпомага различни 

скотовъдни дружества, отпуска помощи и премии. Камарата подпомага развитието на 

специалните отрасли и полага грижи за подобряване условията на живот на селското 

население. Шуменската земеделска камара е закрита на 1 септември 1943 г., а 

функциите й се поемат от Областната стопанска камара. 
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