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Abstract: In the article based on diverse source material and scientific litera-

ture reveals impact of the Great Depression (1929 – 1933) on the wheat trade of 

South Dobrudzha, its stagnation development until its return to Bulgaria in autumn of 

1940. In the years of the Great Depression the wheat trade in South Dobrudzha de-

veloped in regulation, but then the western. After this is stabilized and strengthened, 

but the pre warning indicators do not reach. 
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Малко на брой са историческите изследвания, които са посветени на сто-

панският живот на Южна Добруджа между двете световни войни. Внимателни-
ят преглед на съдържанието им показва, че в тях въпросът за развитието на тър-
говията със зърнени храни или както е известна под наименованието житна 
търговия през годините на Голямата депресия (1929 – 1933) и след това до есен-
та на 1940 г., когато областта е възвърната към България, е разгледан периферно 
(Todorov, 1982, p. 174; Todorov, 1996, pp. 280-281; Todorov, 2007, pp. 321-323). 
Всичко това наложи да се проучи, систематизира и анализира разнороден изво-
ров материал, а също така и наличната литература свързана с темата. Целта на 
разработката е да разкрие как се развива житната търговия в Южна Добруджа 
през разглеждания период, който е исторически обособен. Неговата долна гра-
ница съвпада с началото на Голямата депресия (1929–1933), а горната с начало-
то на есента на 1940 г., когато областта по мирен път е възвърната към Бълга-
рия. В изложението се следва проблемно-хронологичния подход, като на преден 
план се извежда националната, регионалната и местната специфика на изслед-
ваната проблематика. Надявам се разработката да допринесе за изясняването на 
този важен проблем от стопанската история на Южна Добруджа в ново време. 

От 1919 до 1940 г. областта е под румънско владичество. Това е вторият 
по-продължителен румънски режим, който се характеризира с тотална денацио-
нализаторска и румънизаторска политика, която се прилага във всички сфери. 
През неговата първа половина от 1919 до 1929 г. доминиращо положение в юж-
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нодобруджанския търговски живот заема житната търговия. Водещи позиции в 
нея има едрия румънски търговски капитал, който отстранява местните търгов-
ци-житари, не без помощта на големите румънски банки и местната админист-
рация. Тогава житната търговия в Добрич, Силистра, Тутракан, Балчик и Ка-
варна е добре развиващ се и печеливш търговски бранш, като това е характерно 
и за довоенните години и тези от 1913 до 1916 г. И тогава и сега покупко-
продажбите на зърнени храни стават най-вече в градските житни тържища, като 
дейността им се регламентира с правилници, които се актуализират във време-
то. Първостепенно значение придобиват житните тържища в Силистра и Доб-
рич, като след тях се нареждат тия в Тутракан, Балчик и Каварна. Затормозява-
що влияние върху развитието на житната търговия оказват липсата на кейове в 
дунавските портове в Силистра, Тутракан, и черноморските в Балчик и Каварна, 
високите транспортни навла, ниските изкупни цени, недостигът на силози 
(складове за съхранение на зърнени храни с цел изчакването на по-добри из-
купни цени). Но това са причини, които са валидни и за предходните периоди. 
Към тях трябва да се прибави и грабителската дейност на Добричката и Силис-
тренската търговско-индустриални камари и най-вече политиката на румънска-
та държава за икономическото омаломощаване на местното българско населе-
ние, вследствие на което то да емигрира, като на неговото място се заселят ру-
мънски колонисти и по този начин областта се румънизира. Общо взето от 1919 
до 1929 г. житната търговия на Южна Добруджа се развива в условията на от-
носителен либерален режим, т. е в свободна пазарна и конкурентна среда, ми-
нимална намеса на държавата и специално законодателство за областта, която е 
с преобладаващо българско население (Nedkov, 2015, p. 232). 

Идването на власт на Национал-църаниската партия в Румъния е свързано 
с известна промяна в стопанската политика на държавата, която е насочена към 
селското стопанство и леката промишленост. Това се налага от Голямата депре-
сия (1929–1933). Негативното й влияние върху еволюцията на цените се очерта-
ва твърде ясно от движението на техния индекс. Така при база 1928 г.=100 за 
пшеницата през 1930 г. той възлиза на 56,3, през 1932 г. – 42,3 и през 1933 г. – 
58,2. Индексът на цената на царевицата е съответно 38,8, 25,6, 23,6. Близо до 
неговото движение е този на овеса и ечемика. Тогавашната пазарна конюнктура 
с високите последици върху експорта и платежния баланс предизвиква реакция 
от страна на държавата. Първата законодателна мярка в тази насока е приемане-
то на Закона за валоризация на селскостопанските продукти от 8 април 1931 г.. 
Целта му е да осигури минимална продажна цена на пшеницата, за да се гаран-
тира изгода за неговите производители, които трябва да се обединят в нацио-
нално дружество за търговия със селскостопански продукти, в което да участва 
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и държавата. Предвижда се и реализация на износа чрез създаване на румънски 
съюз на износителите на зърнени храни. В този вид закона остава неприложим 
и е изменен на 15 юли 1931 г. Новият закон изоставя идеята за организиране на 
търговията със зърнени храни на спомената основа. Възприема се системата за 
експортните премии за пшеницата и пшениченото брашно. Увеличаването на 
износа с премии за сметка на вътрешната консумация води до повишаването на 
цената на пшеницата на 3,3 леи за килограм през пролетта на 1932 г., докато 
средната цена през ноември 1931 г. е 1,98 леи на килограм. Но експортните 
премии затрудняват държавния бюджет и са отменени със Закона за изменение 
на системата за валоризация на селскостопанското производство от 17 април 
1932 г. Цената на пшеницата скоро се повишава на 4 леи за килограм, поради 
слабата реколта през с. г. и липсата на запаси в страната. В 1933 г. е въведена 
минимална цена на пшеницата и се създава Държавна комисия за зърнени хра-
ни, която да поддържа изкупните цени, чрез субсидии отпускани от държавата. 
Нейната дейност е до голяма степен ограничена от лошите реколти през 1932 – 
1934 г. (Protectionism and competition on the Balkans in 20th century, 1989, pp. 130-
132). 

През годините на Голямата депресия (1929–1933) търговският живот на 
Южна Добруджа значително запада. Тогава се разоряват стотици търговци. 
Например само в района на Добричката търговско-индустриална камара (тя 
обхваща територията на Калиакренски (Добрички) окръг, който пък се състои 
от Базарджишка (Добричка), Балчишка и Тервелска околия) през 1930 г. се зат-
варят над 300 магазина и дюкяна. През 1934 г. търговските фирми са 1870 при 2 
794 през 1927 г. или намалението им е повече от 1,5 пъти1. Цените на земеделс-
ките стоки спадат катастрофално – при база за 1929 г.=100, през следващите 
години те са: 1930 г. – 68,2, 1931 г. – 50,8, 1932 г. – 47,7 и 1933 г. – 44,9, докато 
най-голямото намаление на цените на индустриалните стоки при същата база е 
през 1930 – 1933 г. – 62,12. 

През март 1931 г. румънската държава освобождава износа на зърнени 
храни от мита и такси. Тя въвежда премиране на износителите на всеки 10 т до 
10 000 леи. Премиите се изплащат от държавата, като средствата за това се на-
бират от населението – отпечатват се специални марки „земеделска такса”, за 
всеки хляб по 1 лея и за всеки килограм брашно по 0,50 леи. Тази система обо-
гатява едрите търговци с милиони печалба, но не облекчава положението на 
дребните земеделски производители. През 1934 г. са продадени зърнени храни 

                                      
1  Добруджански глас (Добрич), бр. 28, 15 май 1935. 
2  Пак там. 
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на стойност 100 млн. леи. Тази сума е значително по-малка в сравнение с годи-
ните от 1925 до 1929 г.3. 

При икономическото стабилизиране и последвалото го след това оживление 
от 1934 до 1939 г. общата стойност на стоковата продукция не достига предкри-
зисното си равнище, като през тези години цените остават ниски. Например при 
база 1929 г.=100, на земеделските и индустриалните стоки през 1935 г. те са 48,7 
и 77,7, през 1936 г. – 54 и 84,8, през 1937 г. – 60,5 и 91,1 и през 1938 г. – 68,2 и 
91,6. Тогава румънската държава прилага комбинирана система за изкупуване на 
зърнените храни на едрите земеделски стопанства на по-високи цени при даване 
на премии на износителите, като дефицитът се изплаща предимно от дребните 
стокопроизводители. През тези години се засилват национално дискриминацион-
ните мероприятия спрямо българското южнодобруджанско население и по отно-
шение на търговията. Многобройни са фактите, които показват лишаването му от 
предвидените облекчения, оставането му в ръцете на спекулантите, които подби-
ват цените на предлаганите от него стоки, бойкотират се българските магазини от 
румънското население, отказват да изкупуват зърнени храни на българските се-
ляни в житните тържища (Todorov, 1996, p. 281). 

През 1936 г. румънското правителство има намерение да монополизира 
търговията с пшеница, като за целта предвижда да създаде специална държавна 
организация, която да изкупи цялата реколта на цена 3 леи за килограм. Про-
дажбите в страната и чужбина трябва да се поемат от същата организация. 
Междувременно под въздействието на лошите реколти, цената на пшеницата на 
вътрешния пазар се увеличава над предвидената. Хлебарите от своя страна съ-
общават, че поради това не са в състояние да продават хляба по определените 
от властта цени. Забелязва се тенденция на преместването на продажбите към 
местния пазар. При това министърът на земеделието предлага на заседание на 
Селскостопанската комисия износната премия от 20 хил. леи да се намали на 7 
хил. леи, която влиза в сила от 12 декември 1936 г. Субсидиите върху цената на 
пшеницата наред с други фактори съдейства за увеличаването на площите през 
1936 – 1937 г. 

През 1938 г. Румъния е изправена пред сериозни затруднения тъй като из-
лишъците за износ са толкова големи, че през кампанията 1938–1939 г. не са 
пласирани даже 1/5 от тях. Поради това се вземат мерки за преодоляване на 
недостатъците в организацията на изкупуването и съхранението на зърното. 
Приема се закон за силозите от 26 август 1938 г. съгласно който техният брой 
трябва да достигне 34. 

                                      
3  Пак там. 
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Създадената след избухването на Втората световна война на 1 септември 
1939 г. нова политическа и икономическа обстановка налага промени в систе-
мата на определените цени. През юни 1940 г. със съответни наредби се устано-
вява възможност за тяхното намаление, въпреки че до този момент цената на-
раства чувствително. Докато през 1939 г. минималната цена е 42 хил. леи за 10-
тонен вагон франко товарна гара или пристанище, през 1940 г. тя е 68 хил. леи 
при качество 74 килограма хектолитрово тегло и 3% примеси. Новата цена съ-
държа премии за изравняването на по-лошата реколта, давана от октомври, до-
като през ноември – януари 1941 г.се дава добавка от 3 хил. леи. За да се задър-
жи покачването на цената на хляба се прави изменение в примеса на брашното 
и се въвежда общ тип брашно(Protectionism and competition on the Balkans in 20th 
century, 1989, p. 153). 

От 1934 до 1940 г. в Южна Добруджа освен магазинната търговия се развива 
също така и тази със зърнени храни, брашно, животни и животински продукти. 
През 1940 г. в Добрички окръг има 2 878 търговски фирми, от които 2 739 са ед-
нолични и 85 колективни. От тях 494 са ресторанти, 493 – кръчми, 571 – бакалии, 
24 – млекарници, 62 – за плодове и зеленчуци, 172 – за зърнени храни, 101 – за 
текстил, 70 – за конфекция, 61 за местни изделия, 7 – за електрически изделия, 26 
- за машини и апарати, 28 – книжарници, 5 – за газирани напитки и 179 – за разни 
стоки. Тези статистически данни показват браншовата обособеност и степен на 
развитие. Най-много търговци има в Добрич, те са българи, турци, румънци и 
представители на другите етноси, които са жители на града по това време4. 

В Силистра има 376 търговци, които са бакали, манифактуристи, кръчма-
ри, кафеджии, гостилничари, хотелджии и ханджиии, търговци житари, браш-
нари, продавачи на метали и метални изделия, стъклария и порцелан, тютюн и 
тютюневи изделия, плодове и зеленчуци, готови дрехи, обувки и кожени изде-
лия, мебели и др.. Сред силистренските търговци преобладават българите, след-
вани от турците и румънците. Последните имат господстващо положение в тър-
говията със зърнени храни, животни и животински продукти, вносът на евро-
пейски стоки. Това са най-доходните търговски пера5. 

През 1936 г. от пристанището на Тутракан са натоварени 33 484 т от които 
33 912 т са зърнени храни, а са разтоварени 376 т стоки. Общият брой на акос-
тиралите кораби е 779, от които 714 плават под румънски , а 65 под чужд флаг. 
Износът е предназначен за Чехословакия (около 30%), Германия (25%) и Хо-

                                      
4  ДA – Добрич, ф. ЧП. 113, оп. 1, а. е. 3, л. 9. Това е фонд на Добричката търговско-
индустриална камара за периода от 1919 до 1940 г. Документите в него са на румънс-
ки език, но са преведени на български. 

5  Държавен архив – Силистра, ф. 23к, оп. 1, а. е. 2, л. 5. 
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ландия. Характерно за всички южнодобруджански пристанища по това време е 
голямата разлика между натоварените и разтоварените стоки (т. е. между износа 
и вноса). Това показва начините на доминиращата еднопосочна търговия по 
посока от Южна Добруджа към вътрешността на Румъния и чужбина. Този факт 
според Благовест Нягулов потвърждава констатацията, че областта се използва 
като суровинен придатък (Nyagulov, 2010, p. 414; Boya, 2014, p. 116). 

Житната търговия на Южна Добруджа е основен търговски отрасъл и през 
периода от 1934 до 1940 г. и в него се влагат не-малко капитали. Излишъкът от 
зърнени храни тогава в Добрички окръг е около 120 000 т, оценен на 400 – 500 
млн. леи. Една част от това количество отива на вътрешните пазари, другата та-
кава, която е по-голяма, се изнася на големите чуждестранни борси чрез приста-
нищата в Балчик, Каварна и Кюстенджа. В градовете и портовете на областта 
функционират много житарски фирми, както и представители на големи фирми 
за търговия със зърнени храни със своите връзки в Браила, Галац, Кюстенджа и 
Букурещ. В Добрички окръг с житна търговия се занимават 172 търговски фирми, 
от които 162 еднолични и 10 колективни. Търговците-житари са българи, турци и 
румънци. Житните тържища са 5 и са в Добрич, Балчик, Каварна, с. Йон Дука 
(Генерал Тошево) и с. Харман (Кардам). Те имат сгради, с огромни зали за прода-
вачите и купувачите, складове за мострите и за съхранение на закупените зърне-
ни храни. Житните тържища разполагат с уреди, с които се измерва хектолитро-
вото тегло и влагата на зърнените храни, имат и телефони. Пространствата им са 
павирани и оградени със солидни каменни огради. За всичко това Добричката 
търговско-индустриална камара изразходва 1 570 770 леи. Всички житни тържи-
ща имат правилници и се ръководят от комисии. Годишно в тях влизат около 150 
000 каруци, натоварени със зърнени храни. Почти всички сделки се извършват в 
районите на житните тържища. Три от тях се намират до железопътни гари. Те са 
в Добрич (гара-север), Йон Дука и Харман, а останалите две житни тържища са 
разположени в близост до пристанищата в Балчик и Каварна6. Житните тържища 
в Силистра и Тутракан се намират до техните пристанища. Търговците-житари в 
Тутракан имат синдикат. В Силистра не достигат силози за съхранение на зърне-
ни храни. Пристанищата в Силистра и Тутракан все още не са модернизирани и 
не притежават кейове. Изкупните цени на зърнените храни в тези два южнодоб-
руджански града са по-ниски в сравнение с останалите части на Румъния. Такива 
са изкупните цени на зърнените храни и в житните тържища на Добрич, Балчик, 
Каварна, Йон Дука и Харман7. 

                                      
6  ДА-Добрич, ф. ЧП. 113, оп. 1, а. е. 3, л. 247. 
7  ДА-Силистра, ф. 13к, оп. 2, а. е. 4, л. 1. 
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През втората половина на 30-те години на ХХ век започва мащабна модер-
низация на пристанището в Балчик и в по-малки мащаби на това в Каварна. 
Това позволява на корабите да акостират на кея в порт Балчик и да се товарят 
направо без помощта на мауни (лодки) и по този начин се намалява навлото, а 
земеделските производители спестяват от транспортни разходи около 40 млн. 
леи. Това води до увеличаването на износа на зърнени храни от тези две южно-
добруджански черноморски пристанища, който достига до 30 000 т годишно8. 

За подобряването на житната търговия в Южна Добруджа, Добричката и 
Силистренската (тя обхваща територията на тогавашния Дуросторски (Силист-
ренски окръг), в който влизат Силистренска, Тутраканска и Дуловска околии) 
търговско-индустриални камари подкрепят Законопроекта за житната търговия 
в Румъния. Той е подготвен от всички румънски търговско-индустриални кама-
ри. В него се настоява организирането и управлението на житните тържища да 
се осъществява от търговско-индустриалните камари, за да се отстрани намеса-
та на различни организации в дейността на житните тържища. За усилването на 
житната търговия в Южна Добруджа, Добричката и Силистренската търговско-
индустриални камари настояват за изграждането на модерни пристанища с ке-
йове в Силистра и Тутракан и да завърши модернизирането на портовете в Бал-
чик и Каварна. В южнодобруджанските градове да се изградят необходимите 
силози и да се поправят пътищата водещи до житните тържища. Липсата на 
добри пътища създават големи затруднения, особено в дъждовно време, при 
извозването на зърнените храни до житните тържища. Железопътните гари в 
Добрич, Йон Дука и Харман се нуждаят от рампи, които да улеснят товаренето 
на зърнените храни. Освен това е наложително на тези гари да се изградят су-
шилни за царевица, което ще позволи на земеделските производители да пласи-
рат царевичното производство (което е около 80 000 т годишно), не веднага 
след прибирането на реколтата, когато изкупните цени са ниски. Настоява се и 
за осигуряването на специални товарни железопътни композиции, които да об-
лекчат превоза на зърнени храни, предназначени за износ. Така ще се отстранят 
трудностите породени от недостига на вагони, които съпровождат изкупуването 
на зърнените храни. Налага се да се построи железопътно отклонение дълго 
около 1 500 метра, което да свърже Добричката гара-север със складовете на 
зърнени храни. Това значително ще облекчи натоварването на около 50 000 
вагона годишно със зърнени храни9. 

 

                                      
8  ДА-Добрич, ф. ЧП. 113, оп. 1, а. е. 3, л.7. 
9  Пак там. 
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През август и началото на септември 1940 г. когато румънските власти и 
войски, а също така и колонистите напускат Южна Добруджа, те подлагат мага-
зините, дюкяните, складовете и житните тържища на тотално ограбване. На 
местните търговци-житари е забранено да изкупуват зърнени храни. Всичко 
това се отразява твърде неблагоприятно върху житната търговия на 
областта(Sources for the history of Dobrodzha 1919 – 1941. Vol. 2, 1993, p. 393). 

От 1929 до 1940 г. житната търговия на Южна Добруджа се развива в ус-
ловията на засилваща се държавна регламентация. През годините на Голямата 
депресия (1929–1933) тя запада. След това до 1940 г. се стабилизира и засилва, 
но не достига довоенните показатели. Водещ житарски пункт в областта е Си-
листра, следван от Добрич. Непосредствено след тях се нареждат тези в Тутра-
кан, Балчик и Каварна. Търговците-житари, които са българи, турци и румънци 
изкупуват зърнените храни в житните тържища на южнодобруджанските градо-
ве и в тези в селата Йон Дука и Харман, а след това ги препродават на предста-
вителите на големи износни фирми, чиито централи са в Кюстенджа, Браила, 
Галац и Букурещ. Зърнените храни чрез черноморските пристанища на Балчик 
и Каварна и ж п линията Добрич-Меджидия пристигат в Кюстенджа, а чрез ду-
навските портове в Силистра и Тутракан в Браила, Галац и Букурещ. През го-
дините на Голямата депресия в Южна Добруджа силно намаляват продажбите 
на зърнени храни. В следващият период те нарастват, но не достигат количест-
вата и паричната стойност от довоенните години. Частичното модернизиране на 
пристанищата в Балчик и Каварна, от втората половина на 30-те години на ХХ 
век, води до увеличаването на износа на зърнени храни. В портовете на Силист-
ра и Тутракан до края на второто по-продължително румънско владичество не 
се построяват кейове. Изкупните цени на зърнени храни в житните тържища на 
Силистра, Добрич, Тутракан, Балчик, Каварна, Йон Дука и Харман са по-ниски 
в сравнение с тези в останалите части на Румъния. Това се дължи най-вече на 
прилагания тотален денационализаторски и румънизаторски режим в областта 
спрямо стопанския живот на българското южнодобруджанско земеделско насе-
ление и неговото участието в житната търговия, най-вече в нейната най-
печеливша част – износната, въпреки опитите на румънското правителство след 
1929 г.чрез държавно регулиране да стимулира развитието на зърнопроизводст-
вото и търговията с неговите артикули. 

След възвръщането на Южна Добруджа към България през есента на 1940 
г., областната житна търговия се приобщава към националната, а след това се 
развива до 1944 г. във военновременни условия и държавна регулация. 
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