
1 

 

Резюмета на научните трудове  

на гл. ас. д-р Венцислав Евтимов Мучинов,  

публикувани или приети за печат след придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” 

 

 

I. Монографии:  

 

1. Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в 

българските земи през XIX век (до 1878 г.). Издателство „Регалия–6”. С., 2013, 270 

с. ISBN 978-954-745-228-2 

Монографията представлява първото целенасочено и детайлно изследване по 

темата за миграционната политика на османската власт в българските земи. 

Проблематика, която, въпреки своята значимост за цялостното историко-демографско 

развитие на българските земи през османската епоха, до момента не привлича 

целенасочения интерес на българските изследователи. Очевидна е необходимостта от 

разработването на конкретни изследвания в тази област. Стъпка в тази насока 

представлява настоящият монографичен труд, който има за цел разкриване на 

същността, особеностите и тенденциите в миграционната политика на Османската 

империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). Проучваният период съвпада, от 

една страна, с десетилетията на задълбочаване и зрелост на възрожденските процеси в 

българските земи, а от друга – с периодa на реформи в Османската империя, 

посредством които османските управляващи се опитват да спрат задълбочаващите се 

кризисни процеси и да предотвратят разпадането на Империята.  

Основните проблеми, които се поставят за проучване и анализ в монографията, 

са:   

1. Проучване на политиката на османската власт по отношение на вътрешните 

миграционни движения на населението, обитаващо българските земи през XIX век (до 

1878 г.).  

2. Проследяване и анализиране на политиките на османската власт спрямо 

външните миграционни движения от и към българските земи през изследвания период 

(емиграция, реемиграция и имиграция).  
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Проучването на поставените проблеми ще даде възможност за достигане до 

конкретни изводи относно целите, които преследва османската миграционна политика, 

средствата, използвани за тяхното осъществяване, и постигнатите резултати.  

Реализацията на изследването се базира на разнообразен изворов материал от 

османотурски, български, гръцки, румънски, сръбски, руски, западноевропейски и пр. 

произход. Принос на настоящия труд представлява въвеждането в научно обръщение 

на непубликувани османотурски, гръцки и български документи, съхранявани в 

централни и регионални архиви на територията на Р България и Р Гърция. Като пример 

ще посоча съхраняваните в Държавен архив – Добрич регистри (сиджили) на 

кадийството в гр. Хаджиоглу Пазарджик, в които са вписвани всички разпореждания на 

централната власт, които се отнасят до североизточните български земи и които е 

трябвало да бъдат изпълнявани от местната администрация и население. Принос 

представлява и въвеждането в обръщение на редица сведения във връзка с изследваната 

проблематика от периодичният печат от епохата, на чиито страници са обнародвани 

редица закони и постановления на централната и местната власт във връзка с 

миграционната политика. И което е не по-малко важно – съдържат се данни за 

прилагането на въпросните мерки по места.  

Основополагащ сред използваните в настоящата монография методи на 

изследване е историческият подход, позволяващ да се проследи динамиката на 

изследваните процеси от тяхното възникване и формиране до развитието им в 

конкретни времеви и пространствени аспекти и да се установят причинно-следствените 

връзки между отделно съставляващите ги елементи.  

В структурно отношение монографията се състои от две основни части, в които 

са обособени отделни глави и параграфи.  

В първата част на изследването се проучва политиката на османската власт по 

отношение на вътрешните миграционни движения на населението, обитаващо 

българските земи през XIX век (до 1878 г.). Тази политика е ориентирана в две основни 

направления, които се разглеждат диференцирано. Първото направление е във връзка с 

ограничаване на нерегламентираната от властта промяна в местоживеенето на 

изследваното население като важен елемент от политиката на Високата порта за 

засилване на контрола над придвижванията в Османската империя. Проследяват се 

законодателните инициативи и практическите мероприятия за реализирането на това 

направление във вътрешномиграционната политика на османските управляващи, 
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анализират се причините за недостатъчната ефективност по отношение на нейното 

прилагане по места.  

Второто основно направление в политиката на османската власт спрямо 

вътрешните миграции на населението в българските земи през изследвания период е 

свързано с неговото целенасочено териториално преразпределение. Проследяват се 

действията на Високата порта за връщане на изселилото се по време на анархията и 

руско-турските войни от края на XVIII и началото на XIX век население по неговите 

родни места; за заселване на обезлюдените и слабо населените равнинни райони на 

Мизия, Добруджа и Тракия с преселници от по-гъсто населените региони, като 

старопланинския; за благоустрояване на градовете в българските земи, увеличаване на 

тяхното население и издигане на ролята им в икономиката на страната, и пр.  

Във втората част на монографията се проучват и анализират политиките на 

османската власт спрямо външните миграционни движения от и към българските земи 

през XIX век (до Освобождението). Под външна миграция в настоящото изследване се 

разбират тези движения на населението, които пресичат държавните граници на 

Османската империя, в рамките на която до 1878 г. влизат българските земи. С оглед 

спецификите на политиките по отношение на различните видове външни миграционни 

движения (емиграция, реемиграция и имиграция), всяка една от тях е обект на 

самостоятелно проучване.  

В първа глава на тази втора част се разглежда политиката на османската власт 

спрямо емиграцията на населението, обитаващо българските земи през изследвания 

период. Политиката на османската власт в това отношение се проучва диференцирано 

за двете основни направления в емиграцията на населението, обитаващо българските 

земи през този период: на север–североизток (към територията на Дунавските 

княжества Влахия и Молдова и към южните европейски владения на Руската империя) 

и на запад-северозапад (към Княжество Сърбия).  

Проследяват се действията на Високата порта за ограничаване на 

емиграционните движения от българските земи. Тези действия, въпреки някои 

моментни колебания, са характерни за целия изследван период. Отчитат се отделните 

етапи в реализирането на тази политика на османската власт и причините за 

засилването на нейната ефективност след началото на 30-те години на XIX век.  

Във втора глава се разглежда политиката на османската власт за реемиграция на 

емигриралото на територията на Дунавските княжества (Румъния), Руската империя и 
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Княжество Сърбия население от българските земи. Под реемиграция в настоящото 

изследване се разбира връщането на емигрантите от българските земи обратно по 

техните родни места в пределите на Османската империя. Реемиграцията може да бъде 

плод както на индивидуални решения, така и на целенасочена политика от страна на 

държавната власт. Именно тази втора форма на реемиграция е предмет на проучване и 

анализ.  

Проследяват се отделните етапи в осъществяването на реемиграционната 

политика на Високата порта и факторите за нейната по-голяма резултатност спрямо 

емигриралото в териториите на север от Дунава (във Влахия, Молдова и Южна Русия) 

население от българските земи в сравнение с реемиграцията на изселилите се в Сърбия 

жители от западните български земи.  

В трета глава на тази втора част се проучва политиката на османската власт по 

отношение на имиграцията в българските земи през изследвания период на жители от 

съседните балкански страни, Руската империя и други европейски държави. 

Проследява се имиграцията в българските земи на мюсюлмански бежанци 

(„мухаджири”) от руските владения в Северното Причерноморие, Крим и Кавказ (най-

вече татари и черкези), както и на мюсюлмани от загубените османски територии във 

Влахия и Сърбия. Изясняват се въпросите, свързани с числеността на настанените в 

българските земи мюсюлмански имигранти и с тяхното териториално разпределение. 

Проучват се в детайли мерките, които се вземат от централната и местна османска 

власт за подпомагането и социализацията на преселниците. Проследява се и политиката 

на османската власт спрямо имиграцията в българските земи през изследвания период 

на немюсюлмани (християни и евреи) от Дунавските княжества (Румъния), Руската 

империя, Хабсбургската империя (Австро-Унгария) и други европейски страни.  

В края на тази втора част се анализират резултатите от османската 

външномиграционна политика спрямо българските земи през изследвания период – 

както в количествено отношение, така и във връзка с влиянието на тази политика върху 

социално-икономическото развитие на българските земи.  

В заключението на монографията, въз основа на цялата изложена информация, 

се достига до определени изводи относно миграционната политика на Османската 

империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). От направените изводи е видно, 

че оценката за тази политика далеч не може да бъде еднозначна. По някои направления 

са постигнати определени успехи, докато по отношение на други проблеми политиката 
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на османските управляващи претърпява провал. Безспорен е обаче фактът, че 

османската миграционна политика оказва значително въздействие върху цялостното 

историко-демографско развитие на населението, обитаващо българските земи в 

предосвобожденската епоха. Именно поради това тази политика трябва да получи 

подобаващо внимание от страна на българската историография.  

Трябва да се подчертае, че настоящият труд дава възможност за допълнително 

осветляване на редица въпроси, свързани с демографското, социално-икономическото 

и обществено-политическото развитие на българските земи през възрожденската епоха. 

Изследването допринася и за получаване на една по-цялостна визия за сложните 

международни отношения в региона на Балканите, Черноморския басейн и Кавказ, 

проблемите на които рефлектират и в наши дни.  

 

2. Мучинов, В. Пловдивският санджак през XIX век (до 1878 г.). Историко-

демографска характеристика (под печат), 418 с.  

Монографията, чиято основна цел е проучване на демографското развитие на 

Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.), представлява важна стъпка в усилията 

за по-цялостно проучване на историко-демографското развитие на българските земи 

през османската епоха. Проучвания, които дълго време остават на заден план в 

българската историческа наука.  

В географски аспект изследването обхваща северозападната част на историко-

географската област Тракия, обозначавана също така като Пловдивска Тракия, тъй като 

още от Античността гр. Пловдив се оформя като най-значителния градски, стопански и 

културен център в този регион. Изследваната територия има изключително важно 

стратегическо и икономическо значение за Османската империя, поради което през 

първата половина на XIX век тя постепенно е обособена в отделна административна 

единица – т.нар. Пловдивски санджак. Формираният санджак включва няколко по-

малки административно-териториални единици (кази), от които обект на настоящото 

изследване са казите Татар Пазарджик, Пловдив, Чирпан, Казанлък, Ески Заара (Стара 

Загора) и Хаскьой (Хасково). Общо тези шест кази на Пловдивския санджак заемат 

площ от 19 343 кв. км. или 17,4 % от днешната територия на България.  

В хронологичен аспект изследването обхваща периода от началото на XIX век, 

когато започва продължителният процес на обособяване на Пловдивска Тракия в 
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самостоятелна административно-териториална единица, до Освобождението на 

България през 1878 г., което слага край на османската власт в проучвания регион.  

Като цяло както в българската, така и в чуждата историография липсва 

изследване, посветено конкретно на историко-демографското развитие на Пловдивския 

санджак през XIX век. Налице са отделни публикации, в които се разглеждат аспекти 

от демографското развитие на някои селища и покрайнини от проучваното географско 

пространство. Освен от български автори темата се засяга и от някои чужди автори, 

преди всичко от изследователи от гръцки и турски произход.  

Във връзка с констатираната ситуация в нашата и чуждата историография са 

формулирани основните задачи, които се поставят за реализация в настоящата 

монография:  

1. Проследяване историческото развитие на селищата от посочените кази на 

Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.), установяване на числеността и 

териториалното разпределение на обитаващото ги население.  

2. Определяне спецификата на осъществяващите се тук основни демографски 

процеси – както на тези, свързани с естественото движение на населението (раждаемост 

и смъртност), така и на процесите, свързани с механичното движение (миграцията) на 

изследваното население.  

Реализирането на тези задачи се базира на разнообразен изворов материал от 

български, османотурски, гръцки, руски, западноевропейски и пр. произход. Принос на 

настоящия труд е въвеждането в обръщение на непубликувани архивни документи от 

български, гръцки и османотурски произход. Става въпрос за документи от фондовете 

на териториалните дирекции на „Държавен архив” в Пазарджик, Пловдив и Стара 

Загора, от Централен държавен архив (ЦДА) – София, от Български исторически архив 

(БИА) и Ориенталския отдел при НБКМ – София, от Архива на Вселенската 

патриаршия в Истанбул, Р Турция, от Архива на Външното министерство на Р Гърция в 

Атина и от Архива на Македония към Института за балкански изследвания в Солун, Р 

Гърция.  

Принос представлява въвеждането в обръщение и на редица данни от 

страниците на българската и гръцката възрожденска книжнина и периодичен печат. 

Особен интерес за българската наука представляват материалите от излизалите в 

Цариград през XIX век гръцки вестници, теченията на които не са запазени в пределите 
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на България, което наложи тяхното издирване и използване в библиотеките на гръцката 

столица Атина и в библиотеката на Вселенската патриаршия в Истанбул, Р Турция.  

Що се отнася до използваните методи на изследване, основополагащ за 

настоящата монография е историческият подход, позволяващ проследяване динамиката 

на изследваните процеси от тяхното възникване, формиране и развитие в конкретни 

времеви и пространствени аспекти и установяване на причинно-следствените връзки 

между отделно съставящите ги елементи. Основни от специфичните методи, 

използвани в изследването, са количествените (квантитативни) методи. Тяхното 

прилагане позволява числено изразяване на изучаваните реалности с цел определяне на 

количествените им измерители и техните граници и извършване на съпоставителен 

анализ, позволяващ разкриване на основните тенденции в развитието им и 

установяване на съществуващите закономерности.  

В настоящия труд се използва и определено количество графичен, табличен и 

картен материал (34 таблици, 33 фигури и 11 карти). С неговото приложение се цели 

създаване на нагледна представа за развитието на проучваните процеси.  

В структурно отношение монографията се разделя на две големи части, в които 

вътрешно са обособени отделни глави и параграфи.  

В първа част на изследването е обобщен наличният изворов материал, 

позволяващ проследяването на динамиката на поселищния живот в Пловдивския 

санджак през XIX век (до 1878 г.), тенденциите в историческото развитие на 

обитаващото го население, промените, настъпващи в неговата численост и 

териториално разпределение. За целта информацията за селищата, разположени в 

проучваната територия, се разглежда от запад на изток, като за по-голяма прегледност 

тогавашните по-малки административни единици, на които се подразделя санджакът, 

са групирани по географски признак в три региона: западен, централен и източен. 

Всеки един от тези региони се разглежда в отделна глава.  

В първа глава на тази първа част се изследват селищата в западния регион на 

Пловдивския санджак, включващ Татарпазарджишката каза с нейните три нахии: Отлук 

кьой с център Панагюрище, Орта колу с център с. Ветрен (Ени кьой) и Яка колу, чието 

средище се явява градчето Пещера. Във втора глава се разглеждат населените места в 

централния регион на Пловдивския санджак, включващ Пловдивската каза с нейните 

пет нахии: Коюн тепе, Караджа даг, Гьопса, Конуш и Рупчос. В трета глава се проучва 
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източният регион на Пловдивския санджак, обхващащ Чирпанската, Казанлъшката, 

Ескизаарската (Старозагорската) и Хаскьойската (Хасковската) кази.  

Проследяването на историческото развитие, числеността и териториалното 

разпределение на населението, обитаващо Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 

г.), позволява достигането до определени изводи относно факторите, въздействащи 

върху историческото развитие на населението, обитаващо селищата от проучвания 

регион; динамиката в числеността на изследваното население; тенденциите в 

развитието на поселищната структура, урбанизацията и гъстотата на населението в 

Пловдивския санджак. Направените изводи дават възможност да се заяви, че по 

отношение на редица показатели изследваният регион има по-високи параметри от 

тези, характерни за тогавашните български земи като цяло.  

Във втора част на монографията се проучват демографските процеси, влияещи 

върху динамиката на изследваното население. Тяхното разглеждане е обособено в две 

отделни глави – съответно за процесите свързани с естественото движение на 

населението и за тези, свързани с неговото механично движение.  

Спецификите в развитието на двата основни за естественото движение на 

населението процеси – раждаемост и смъртност, свидетелстват, че в изследвания 

регион е започнало зараждането на нов тип тенденция, чиято динамика е прекъсната от 

осъществяващите се в края на изследваната епоха исторически събития, поради което 

същинската ѝ еволюция се осъществява в следващата епоха.  

Върху динамиката на населението от проучвания регион въздействие оказва и 

механичното движение на неговите жители. През изследвания период се наблюдават 

интензивни вътрешни и външни миграционни движения, като вътрешните миграции 

оказват много по-голямо въздействие върху динамиката на населението, обитаващо 

Пловдивския санджак. Освен постоянни миграции през проучваната епоха се 

наблюдават и значителни временни миграционни движения, свързани преди всичко с 

изпълнението на определени професионални ангажименти.  

Механичното движение на изследваното население е породено от различни 

фактори от икономическо, политическо, природо-географско, демографско и социално-

психологическо естество. Най-значително въздействие върху вътрешните миграционни 

процеси оказват икономическите фактори, докато определящи за външните 

миграционни процеси са факторите от политическо естество.  
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Отбелязаните специфики в историко-демографското развитие на населението, 

обитаващо Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.), дават възможност да се 

констатира, че през по-голямата част от изследвания период параметрите на 

осъществяващите се тук основни демографски процеси изпреварват тези, характерни 

за българските земи като цяло. По този начин те биха могли да се превърнат в база за 

осъществяване на по-ранен преход към нов тип демографско развитие. Политическите 

събития в края на изследваната епоха обаче довеждат до тяхното забавяне, като в 

рамките на новоосвободената българска държава те приемат общонационална 

ориентация.  

В заключение може да се заяви, че с настоящата монография се допринася за 

изграждането на една по-цялостна представа както за регионалните специфики, така и 

за общите насоки в историко-демографското развитие на влизащите в състава на 

Османската империя български земи през XIX век.  

 

 

II. Статии в научни списания и сборници:  

 

1. Мучинов, В. Българската историография за миграционната политика на 

Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). – Население, 

2010, бр. 3–4, 231–241.  

В статията се проследяват проучванията в българската историография по темата 

за миграционната политика на османската власт в българските земи през XIX век (до 

Освобождението на България през 1878 г.). Констатира се, че въпреки липсата на 

конкретно изследване по темата, отделни аспекти от нея се засягат в различни 

публикации. Разкриват се разглежданите проблемни въпроси и се очертават основните 

линии на тяхната интерпретация. Посочват се и все още неизследваните полета. Отчита 

се, че цялостното разработване на темата в бъдеще ще допринесе за по-пълно 

разкриване на редица аспекти не само от демографското, но и от цялостното 

обществено-икономическо развитие на населението, обитаващо българските земи в 

предосвобожденската епоха.  
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2. Мучинов, В. Българският възрожденски периодичен печат за 

демографското развитие на Пловдивския санджак през XIX век. – В: Годишник на 

Регионален исторически музей – Сливен. Том II: Българският периодичен печат през 

Възраждането (Национална научна конференция Сливен, 7–8 октомври 2009). Сливен, 

2011, 182–190.  

В статията се разглеждат основните проблеми във връзка с демографското 

развитие на Пловдивския санджак през XIX век (от неговото формиране в края на 40-те 

години на века до Освобождението през 1878 г.), за които се съдържа информация в 

българските възрожденски периодични издания. За тази цел се проследяват теченията 

на едни от най-авторитетните български вестници и списания от тази епоха, издавани 

както в пределите на Османската империя (предимно в столицата Цариград), така и 

извън нейните граници. Тези издания съдържат интересна информация  за числеността 

и териториалното разпределение на местното население и за демографските процеси, 

влияещи върху неговата динамика – особено за механичното движение (миграцията) на 

жителите от изследвания регион.  

 

3. Мучинов, В. Ролята на хаджи Господин Славов за появата на първите 

български статистико-демографски проучвания. – В: Известия на Старозагорския 

исторически музей. Том IV: Личността в историята. Сборник с доклади и съобщения от 

Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър 

Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов (22–23 април 2010 г., Стара Загора). Стара 

Загора, 2011, 500–506.  

В статията се разкрива ролята и значението на публикациите на видния 

старозагорски общественик хаджи Господин Славов (1811–1893) за развитието на 

българските статистико-демографски изследвания. Диференцират се основните 

демографски проблеми, които се засягат в неговите проучвания, като: численост, 

териториално и етно-религиозно разпределение на населението в региона на Ески Заара 

(Стара Загора) към средата на XIX век. Трябва да се подчертае, че именно хаджи Г. 

Славов е първият български автор, който обръща внимание на протичащите в 

българското общество демографски процеси (раждаемост, смъртност и миграция) и 

първият, който се застъпва за необходимостта от организирането на система за тяхното 

регистриране.  
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4. Мучинов, В. Градове и градско население в Пловдивския санджак през 

XIX век (до 1878 г.). – В: Град и памет. Сборник с доклади от Национална научна 

конференция с научен ръководител акад. Георги Марков (Пазарджик, 13–14 октомври 

2011 г.). Пазарджик, 2012, 420–428.  

В статията е представено мястото, което заемат градовете в поселищната 

структура на Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.), диференцирани в няколко 

основни категории според броя на жителите им и според функциите, които изпълняват 

в османската административна система. Акцентът е поставен върху промените, които 

настъпват в дела на градското население през изследвания период и на факторите, 

които влияят за урбанизацията на региона. За придобиване на по-пълна представа 

данните са съпоставени с наличните сведения за останалите български земи и за 

другите балкански страни. Като цяло проблемите, които се поставят за разглеждане в 

настоящата публикация, до този момент на са били обект на конкретно проучване от 

страна на българската историография.  

 

5. Мучинов, В. Основни насоки в миграционната политика на османската 

власт в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – Списание на 

Българската академия на науките, 2012, кн. 4, 33–38.  

В публикацията се очертават основните насоки в провежданата от османската 

власт в Дунавския вилает през 60-те и 70-те години на XIX век миграционна политика –

проблем, редица аспекти от който все още остават неизследвани или недостатъчно 

добре изяснени. За целта се използват разнообразни извори от османотурски, български 

и чуждестранен произход. Анализът на данните показва, че миграционната политика на 

османската власт в Дунавския вилает е насочена в две основни направления: 1) мерки 

за настаняване и социализиране на пристигащите мюсюлмански имигранти от Крим, 

Кавказ и Сърбия, както и за реемиграция на българи, изселили се в предходните години 

в съседните страни (най-вече в Сърбия); 2) мероприятия за контролиране и 

направляване на вътрешните миграционни движения в Дунавския вилает – за заселване 

и облагородяване на слабо населените равнинни райони; за благоустройство и 

икономическо развитие на градовете във вилаета; за събиране на разпръснатите 

планински жители в по-големи населени места; за засилване на контрола над 

придвижванията на населението и др.  
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6. Ангелова, Д., В. Мучинов. Мястото на соларите в социалната структура на 

град Анхиало през 70-те години на XIX век. – В: Светът на солта. Доклади от Научна 

конференция, посветена на 10-годишнината от откриването на Музея на солта 

(Поморие, 4–5 септември 2012 г.). Бургас, 2012, 33–38.  

Соларството е традиционен занаят за населението на гр. Анхиало (дн. Поморие) 

още от древни времена. В пределите на Османската империя соларите (тузджии) са 

сред категориите население, ползващо се със специален статут. Това показва важността 

на тяхната работа и на произвежданата от тях продукция за имперската икономика. 

През XVIII и XIX век статутът на соларите претърпява редица промени, които се 

отразяват на тяхното положение в стопанската и социалната структура на анхиалското 

общество. Именно настъпилите промени са обект на анализ в настоящата публикация. 

За целта са използвани данните от нюфус дефтер (регистър на населението) на 

османотурски език, изготвен в началото на 70-те години на ХІХ век и съхраняван в 

Ориенталския отдел на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – гр. София.  

 

7. Мучинов, В., М. Левкова-Мучинова. Демографска характеристика на един 

български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на XVIII и 

през XIX век). – В: Семейство и солидарност между поколенията. Научна конференция 

(София, 17–18 октомври 2012 г.). С., 2013, 27–34.  

Статията представлява опит за историко-демографско изследване на 

микроравнище. В нея са проследени и подложени на анализ основните демографски 

процеси (раждаемост, смъртност, брачност, миграции), осъществяващи се през втората 

половина на XVIII и през XIX век в един български възрожденски род – известния със 

своята стопанска и обществена дейност копривщенско-пловдивски род Чалъковци. 

Потърсено е мястото им в общата характеристика на българското и балканското 

семейство по време на прехода от патриархалната традиция към модерността.  

 

8. Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в 

североизточните български земи през 60-те–70-те години на XIX век (по 

материали от в. „Дунав”). – В: Сборник от IV Национална научна конференция 

„Търговище и Търговищкият край в българската история” (гр. Търговище, 29–30 

септември 2011 г.) (под печат).  
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В статията се засяга проблемът за османската миграционна политика в 

североизточните български земи през 60-те и 70-те години на XIX век и по-конкретно – 

действията, които предприема османската администрация в Дунавския вилает за 

настаняването и социализирането на многобройните мюсюлмански имигранти от 

руските владения в Северното Причерноморие, Крим и Кавказ. За целта се проследява 

течението на издавания в Русчук (дн. Русе) в. „Дунав” (1865–1877) – официален орган 

на формирания през 1864 г. Дунавски вилает.  

 

9. Мучинов, В. Черкезката колонизация в Дунавския вилает през 60-те–70-те 

години на XIX век. – Население, 2012, кн. 1–2 (под печат).  

В статията се проучват проблемите, свързани с проведената от османската власт 

значителна черкезка колонизация на територията на Дунавския вилает през 60-те и 70-

те години на XIX век. Установява се числеността на черкезките преселници и се 

разкриват действията, които предприема османската власт за тяхното настаняване и 

адаптиране към обществено-икономическия живот на областта. Анализират се 

резултатите от османската политика във връзка с „черкезкия въпрос”, който оказва 

силно влияние върху цялостното развитие на този обширен регион от българските 

земи.  

 

10. Мучинов, В. Реемиграционна политика на османската власт в 

българските земи през първата половина на XIX век. – В: Сборник в чест на 75-

годишнината на проф. д-р Стефан Дойнов (под печат).  

В статията се проучва един важен аспект от миграционната политика на 

Османската империя през първата половина на XIX век: усилията на османската власт 

за реемиграция на изселилото се в териториите на север от р. Дунав (във Влахия, 

Молдова и Южна Русия) християнско население от българските земи. В публикацията 

се дава отговор на редица слабо проучени или неизследвани в историографията 

въпроси: за целите на османската реемиграционна политика, използваните средства за 

тяхната реализация и постигнатите резултати. Освен наличните български и 

чуждестранни проучвания, засягащи в една или друга степен разглеждания проблем, в 

статията са използвани документи от българските, турските, румънските и руските 

архиви, както публикувани, така и непубликувани. Подлагат се на критичен анализ и 
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сведенията, които се съдържат в спомените на български дейци от епохата, както и в 

различните краеведски изследвания.  

 

11. Мучинов, В. Тракия в миграционната политика на Османската империя 

през XIX век (до 1878 г.). – В: Известия на Тракийския научен институт, кн. 11, 2012 

(под печат).  

В статията се обръща внимание на миграционната политика на османската власт 

в една конкретна област от българското етническо пространство през XIX век – Тракия. 

До 1878 г. тази област, простираща се от билото на Стара планина до бреговете на 

Бяло, Мраморно и Черно море, е една от най-важните в икономическо и стратегическо 

отношение провинции на Османската империя. Това определя първостепенната роля на 

Тракия и нейното население в цялостното политическо и икономическо развитие на 

Османската империя през разглеждания период. Именно поради това османските 

управляващи отделят на областта и нейните жители важно място в своята миграционна 

политика. Политика, чиито основни насоки са очертани в настоящата публикация.  

 

12. Мучинов, В. Черкезкият проблем, руската политика и Българското 

освобождение. – В: Сборник с доклади от международна конференция „135 години по-

късно: България–Русия–Евразия” (София, 27 февруари – 1 март 2013) (под печат).  

В публикацията е потърсена взаимовръзката между два на пръв поглед 

независимо протичащи един от друг исторически процеса – окончателното покоряване 

на Северен Кавказ от руската армия в годините след Кримската война и събитията, 

довели до Българското освобождение през 1878 г. „Свързващо звено” между тези два 

процеса представлява масовото преселване на черкезките племена от Северозападен 

Кавказ в пределите на Османската империя, включително и в намиращите се под 

османска власт български земи. Преселване, което заема важно място в политиката на 

руските управляващи не само по отношение на кавказкия регион, но и спрямо 

Османската империя и нейните владения на Балканите.  

 

13. Мучинов, В. Власт и миграции в българските земи през XIX век (до 1878 

г.). – В: Сборник с доклади от Трети международен конгрес по българистика, 

организиран от СУ „Св. Климент Охридски” (София, 23–26 май 2013) (под печат).  
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През XIX век в българските земи под османска власт се извършват активни 

миграционни движения, които допринасят съществено за оформяне на етно-

демографската структура на обитаващото ги население. Те са един от факторите, дали 

тласък на Българското възраждане. До каква степен обаче държавната власт в 

Османската империя контролира и направлява миграционните движения на своите 

поданици в населените преимуществено с българи райони на Империята? Това е важен 

проблем, който до момента не привлича целенасочения интерес на българските 

изследователи. С настоящата статия ще се направи опит за запълване на тази празнота, 

като за целта, посредством използването на разнообразен изворов материал от 

османотурски, български, гръцки, румънски, сръбски, руски, западноевропейски и пр. 

произход, се очертаят основните цели и насоки в политиката на османската власт 

спрямо вътрешните миграционни движения на населението, обитаващо българските 

земи през XIX век (до 1878 г.), използваните средства за реализация на тази политика и 

постигнатите резултати.  

 

14. Shterionov, Sht., D. Angelova, V. Muchinov. Ottoman sources for historical 

demographic development of the Bulgarian lands in the 18th and 19th century and the 

place of nüfus defters. – In: The History of the Family (in print).  

This publication deals with the source basis of historical demographic studies, and in 

particular the place of Ottoman sources in the study of demographic development of the 

Bulgarian lands during the 18
th

-19
th

 centuries. For this purpose, the Ottoman sources 

differentiate into several groups. Among them decisive roles in historical demographic studies 

have Ottoman statistical materials. Special attention is paid to the evolution of Ottoman 

census documents from the 19
th

 century, among which main is the nüfus defter. Taking into 

account the positive and negative aspects of this type of document is put an assessment on the 

quality of information that can be extracted from them. On this basis, does make conclusions 

about the role of the Ottoman census records for historical demographic research of the 

population inhabit the Bulgarian lands during the Revival.  

 


