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Проучването на историческото минало е дълъг и сложен процес, чието 

осъществяване изисква обективност и изчерпателност. Много са факторите, които 

затрудняват този процес. Сред тях трябва да се отчете и липсата на  детайлна представа по 

отделни теми в редица области на родното историческо познание. От такъв тип са и 

основна част от проблемите, отнасящи се до изследванията на микрониво. Проучванията 

на това ниво притежават изключително голям научноизследователски заряд и позволяват 

от една страна да се установят регионалните специфики на разглежданите процеси, а от 

друга – да се определи тяхното място и роля в общото историческо развитие на страната 

ни. В този контекст настоящият труд е стъпка в преодоляването на съществуващите в това 

изследователско направление непълтони. Той е посветен на проследяване историческото 

развитие на Кюстендил и прилежащите му територии през XVIII – XIX век (до 1878 г.).  

Краеведско по своя същност изследването има за цел да анализира социално-

икономическото и обществено-политическото състояние на областта през разглеждания 

период.  

В съответствие с формулираните цел, се определят следните основни задачи на 

настоящата разработка: 1)  проследяване динамиката в административно-териториално 

устройство на региона; 2) разкриване същността на демографското му развитие; 3) 

изясняване спецификите на местното стопанство; 4) представяне на процесите, свързани с 

просветно-културно дело в областта; 5) очертаване параметрите на регионалното 

църковно устройство и определяне на характера и формите на водената от местното 

българско население борба за църковно-национална независимост; 6) установяване на 

ролята и мястото на Кюстендил и региона в борбите за национално освобождение. 

В хронологично отношение трудът обхваща историята на изследвания ареал от 

началото на XVIII в. до Освобождението през 1878 г. – епохата на Българското 

Възраждане. 

В географски аспект изследването обема териториите, които през тази епоха 

гравитират към пространството с център Кюстендил. Най-общо това са териториите, 

които се намират под неговото административно, политическо и стопанско управление.  

Предвид обстоятелството, че самостоятелно изследване, посветено на 

формулираната цел, в българската историография не съществува, в настоящия труд са 

анализирани свидетелствата от основните видове исторически извори – архивни 

документи, статистически данни, епиграфски паметници и пр., и е обобщена 

информацията от множеството материали, в които се проучват отделни елементи от 

разглежданата проблематика.  

Трябва да се подчертае, че интердисциплинарният характер на изследването 

предопределя съчетаването на различните по своята същност и предназначение методи, 

което позволява разностранното проучване на тази специфична материя. С характерна 

своеобразност се отличава и методиката на настоящата разработка. Основните методични 



прийоми, които се използват за реализацията на приложените в настоящото изследване 

методи са реконструкцията, сравнението и съпоставителния анализ. 

Въз основа на направения подробен анализ в изложението се правят следните 

основни изводи: 

•   Административно-териториално устройство на Кюстендил и прилежащите 

му области се характеризира с непрекъснатост, комплексност и подчертана доминация на 

централизираното начало. Осъществяваните в края на изследвания период опити за 

реформиране са плахи и не могат като цяло да променят същността му.  

• В демографското поведение на обитаващото, Кюстендил и неговия 

хинтерланд, население настъпват съществени изменения. Тези промени фиксират 

началото и очертават спецификите на новия тип възпроизводство, характерен за жителите 

на региона, който окончателно се утвърждава през последващата историческа епоха. 

• В стопанското развитие на Кюстендил и прилежащата му територия 

сравнително рано се появяват първите признаци, характеризиращи прехода от феодализъм 

към капитализъм. Тук е налице онзи необходим минимум от предпоставки, който в 

съчетание с една далновидна икономическа политика би могъл да се превърне в база за 

налагане на нови икономически отношения. Вместо това на генезиса на капитализма в 

областта се противопоставят редица фактори, спъващи неговото утвърждаване.  

• Динамиката на просветно-културните процеси при отделните етнически и 

религиозни общности, обитаващи Кюстендил и региона, е различна.  

До първите десетилетия на XIX в. развитието на учебното дело сред българското 

население се осъществява със забавени темпове. Впоследствие то се активизира и достига 

общонационалните тенденции в тази област, превърщайки се в основа за формирането на 

националното самосъзнание на българите и за активизиране участието им в борбата за 

църтовна и политическа независимост. 

През изследвания период Кюстендил е сред най-развитите османски образователни 

и книжовни центрове в българските земи, където функционират всички видобе учебни 

заведения, обхванати в тази образователна система. Като цяло те са с подчертано 

религиозен характер и отстъпват по учебно съдържание на местните български училища. 

Състояние, идентично и в учебните завадения на останалите етнически общности, 

населяващи региона. 

• В периода XVIII в. – 70-те години на XIX в. Кюстендилска митрополия 

влиза в диоцеза първоначално на Ипекската, а впоследствие на Вселенска патриаршия. 

Бидейки митрополитско седалище Кюстендил се превръща в локален център на 

зараждащото се в региона през 40-те години на ХІХ в. и разраснало се по-късно, 

църковнонационалното движение – най-масовата легална политическа проява на 

българското население за национално признание и духовно еманципиране. В резултат на 

това през 1870 г. Кюстендилска епархия е причислена към учредената Българската 

екзархия.  

• През целия проучван период Кюстендил и Кюстендилско активно участват в 

освбодителните прояви на българското население – в хайдутството  (през XVIII в. и 

началото на XIX в.); в националноосвободителното движение на съседните балкански 

народи (през първата половина на XIX в.) и в разрастващото се през последните 

десетилетия на османското владичество организирано националноосвободително 



движение. Тук през 1872 г. е създаден таен революционен комитет като част от 

Вътрешната революционна организация, изградена от В. Левски. Местното население 

масово се включва както в Разловското въстание от май 1876 г. – връхна точка на 

революционните борби в региона, така и в Българското опълчение, в четата на Ильо 

Марков и във въстаническото движение, начело със Симо Соколов, допринасяйки за 

освобождението на родината си и на град Кюстендил през 1878 г. 

Обобщаването на тези изводи налага констатацията, че в Кюстендил и 

прилежащите му територии през XVIII в. и XIX в. (до 1878 г.) се осъществяват значими 

социално-икономически и обществено-политически промени. Тяхното симбиозно 

въздействие оформя облика на Възраждането – период на преход към нова, по-висша 

форма на развитие.  
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Exploring the historical past is a long and complex process, the implementation of which 

demands objectivity and comprehensiveness. There are many factors impeding this process. It is 

important to note that among them is the lack of detailed understanding of specific topics of the 

Bulgarian historical knowledge. Such is the majority of problems concerning researches on 

micro level. Studies on this level have an extremely high research potential: they allow, on the 

one hand, regional specifics of the examined processes to be ascertained and on the other hand, 

the place and role of these processes in the common historical development of our country to be 

determined. In this context the present study is a step to overcoming the existing gaps in this 

research trend. It is dedicated to follow-up the historical development of Kyustendil and its 

adjoining territories during the 18
th 

– 19
th

 centuries (until 1878).      

The study, of local history in its nature, aims at analyzing the social economic and social 

political condition of the region during the examined period.   

In conformity with the formulated aim the following main tasks of the present study are 

laid down: 1) following the dynamics in the administrative territorial structure of the region; 2) 

revealing the essence of its demographic development; 3) clarifying the specifics of the local 

economy; 4) presenting the processes related to educational and cultural activities in the region; 

5) describing the parameters of the regional church structure and determining the nature and 

forms of the struggle for church national independence led by the local Bulgarian population; 6) 

determining the role and the place of Kyustendil and the region in the struggle for national 

liberation. 

Chronologically, the study covers the history of the examined region from the beginning 

of the 18
th

 century until the Bulgarian Liberation in 1878 – the Bulgarian Revival Period.  

Geographically, the study includes the territories which in that epoch gravitated to the 

region with centre Kyustendil. In general, these are the territories which have been under its 

administrative, political and economic government.  

Having in mind that there is no presence of a holistic research dedicated to the formulated 

aim in the Bulgarian historiography, in the present study we analyze testimonies of the main 



types of historical records – archive documents, statistic data, epigraphic monuments and others, 

and is summarized the information from numerous of materials, in which separate elements of 

the examined issue have been explored.  

It should be stressed that the interdisciplinary character of the study predetermines the 

combination of different in their nature and function methods, which allows a many-sided 

examination of this specific subject. The methodology of the present study is also characterized 

by its specificity. The main methodological techniques used in realization of the methods applied 

in this study are reconstruction, comparison and comparative analysis. 

In terms of its structure, this study’s layout follows a specific model. It comprises of 

introduction preceded by a list of abbreviations, six chapters, a conclusion, a summary in English 

and a list of the used records and literature.   

On the ground of detailed analysis made in the expose the following main conclusions are 

drawn:  

 The administrative and territorial organization of Kyustendil and its adjoining 

territories is characterized with continuity, complexity and a marked domination of the 

centralized government. The attempts for reformations that were made in the end of the 

examined period were uncertain and could not change its nature in general.  

 Significant demographic changes among the population inhabiting Kyustendil and 

its hinterland have emerged. These changes fixed the beginning and laid down the specifics of a 

new trend of reproduction typical for the region’s inhabitants. This type of reproduction would 

become prevalent in the next historical epoch.  

 The first signs of transition from feudalism to capitalism showed up in the 

economic development of Kyustendil and its adjoining territories comparatively early. Here is 

presented the necessary minimum of prerequisites, which in combination with a far-sighted 

economic policy could become a basis for the establishment of new economic relations. 

However, the genesis of capitalism in the region was obstructed by a number of factors that 

hindered this process. 

 Each different ethnic and religious community in Kystendil is characterised by 

educational and cultural processes with different dynamics. 

 Up to the first decades of the 19
th

 century the educational activities among the 

Bulgarian population developed slowly.  Subsequently, this development intensified and reached 

national trends in this area becoming the basis for the formation of national self-awareness of 

Bulgarians and for activating their participation in the struggle for church and political 

independence. 

 During the examined period Kyustendil was among the most developed Ottoman 

educational and literary centers in the Bulgarian lands where all kinds of educational institutions 

functioned as part of the educational system. In general, they were strongly religion-oriented and 

in terms of their curriculum, were inferior to the local Bulgarian schools. Identical is the situation 

in the educational institutions of the rest of the ethnic communities living in the region.  

 In the period between 18
th

 century until the 70s of the 19
th

 century the Kyustendil 

Bishopric belonged to the diocese of Patriarchate of Peć at first, and subsequently to the 

Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Being a bishopric Kyustendil became a local center 

of the church national movement – the most popular legal political manifestation of the 

Bulgarian population for national recognition and spiritual emancipation, arising in the region in 



the 1840s and growing later on. As a result, in 1870 the Kyustendil Bishopric was included in the 

established Bulgarian Exarchate.  

 During the whole examined period Kyustendil and the Kyustendil region actively 

took part in the struggle for liberation of the Bulgarian population – in the haidouk (in the 18
th

 c. 

and the beginning of 19
th

 c.); in the national liberation movement of the neighbouring Balkan 

nations (in the first half of the 19
th

 c.) and in the growing in the last decades of the Ottoman 

domination organized national liberation movement. Here in 1872 a sacred revolutionary 

committee was established as a part of the Internal Revolutionary Organization developed by 

Vasil Levski. The local population got overly involved in the Razlovtsi Uprising from May 1876 

– the culmination of the revolutionary struggles in the region, as well as in the Bulgarian 

volunteer force, in Ilyo Markov’s detachment and in the revolutionary movement with Simo 

Sokolov on the head contributing to the Liberation of its motherland and of the town of 

Kyustendil in 1878.  

 A summary of these conclusions allows us to infere that in Kyustendil and its adjoining 

territories in the 18
th

 and the 19
th

 centuries significant social economic and social political 

changes took place. Their symbiotic influence has developed the notion of the Bulgarian Revival 

– a period of transition to a new, higher stage of development.         

 

 

 


