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I. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ (Показател 3) 

 
 

Ангелова, Д. (2020) Бракът по българските земи през XIX в. (до 1878 г.). С., 

Издателство Регалия-6, 178стр., ISBN: 978-954-745-331-9 

Темата на изследването е провокирана от идеите за брачните модели в Европа, 

които придобиват популярност с теорията на Дж. Хайнал. Според нея на територията 

на Стария континент са разпространени два брачни модела – Европейски и източен или 

традиционен. Географски той ги разпределя съответно на запад и изток от линията 

Санкт Петербург – Триест. 

Запазените извори за българските земи през XIX в. показват, че брачните модели 

в региона носят своите специфики и не могат да бъдат поставени в рамките на 

традиционните бракове. Като цяло в българската наука до този момент липсва едно 

цялостно изследване на брака и брачните модели. Основната цел на изследването е 

разкриване на специфичния брачен модел, разпространен по българските земи през  

XIX в. и поставянето му в общоевропейската брачна картина. За постигането ѝ се 

използва разнообразен изворов материал, голяма част, от който е непубликуван до 

момента. От съществена важност са османотурските документи, основно нюфуз 

дефтери и сиджили. Друг тип извори са от гръцки произход като Кодекси на 

митрополийте по българските земи. Подобна информация за браковете се открива и в 

Кондиките или Протоколните книги на българските общини и възрожденския печат. 

Най-съществените задачи пред изследването на брака по българските земи са 

няколко: 



• Очертаване юридическите основи на брака – християнския канон, 

мюсюлманския свещен закон и обичайното право. 

• Представяне на съществуващите брачни проблеми и мерките, които се 

предприемат за тяхното разрешаване през XIX в. 

• Разкриване особеностите на разпространения по българските земи брачен модел, 

чрез анализ на специфични елементи на брачността. 

• Изясняване спецификите на съществуващите брачни модели в Европа и 

откриване мястото на българските земи в общата картина. 

Религиозните закони, под чиято юрисдикция попадат брачните въпроси в 

Османската империя през XIX в., показват свои особености. Християнският канон 

представя брака като свещено тайнство, благословено от Бога. Основната му цел е 

продължаването на рода, с което се насърчава населението към поддържане на висока 

брачност с цел възпризводство. Въпреки дълбоко залегналата идея за неразтрожимост 

на брака, християнската църква дава възможност за прекратяване на един съюз, ако в 

него има повече негативни последици за партньорите. 

За разлика от християните, в мюсюлманския свещен закон – Шариата, бракът е 

разглеждан като граждански договор между две лица, които са задължени морално да 

се грижат един за друг. В рамките на този съюз партньорите получават различни 

отговорности и привилегии, което поставя неравенство между съпрузите. 

Мюсюлманската религиозна доктрина също създава условия за висока брачност, чрез 

налагането на идеята, че всеки праведен мюсюлманин трябва да се ожени. Ислямското 

право дава много по-голяма свобода при разрешаване на семейните проблеми чрез 

развод. 

Обичайните норми, разпространени по българските земи през XIX в. са по-скоро 

партикулярни традиции. Те са силно повлияни от бита и условията на живот на 

населението в различните райони и са изключително устойчиви. Традиционните 

разбирания за сключването на брачен съюз са привличането на допълнителна работна 

ръка и отмяна на майката. 

Реформите в обществено-политическия живот на Османската империя през XIX 

в. предопределят и възникването на редица промени в брачните отношения. Те водят до 

намаляване на брачността, което е отчетено както от религиозните власти, така и от 

държавата. За разрешаването на възникналите проблеми се предприемат редица мерки 

с цел подобряване на ситуацията в брачните отношения. 



Основните причини за брачните проблеми, наблюдавани сред всички етно- 

религиозни общности, са от икономическо естество. Освобождаването на пазарите и 

възможността за натрупване на капитали от населението, водят до разширяване на 

икономическите му възможности, в това число и по отношение организирането на 

годежите и сватбите и налагането на нови традиции при тяхното провеждане.Тези 

промени създават нови модели на поведение, при които семействата с по-малко 

финансови възможности са онеправдани. Бедните младежи са изправени пред дилемата 

или да изпълнят нормите на новите тенденции, с което да задлъжнеят или да 

предпочетат безбрачния живот. Друг проблем, за който се търси разрешение най-вече 

от християнската църква (православната и католическата), е свързан със съхраняване 

целостта на брака, като фундамент, върху който се гради основната обществена 

единица, осигуряваща възпроизводството на човешкия потенциал. 

През изследвания исторически период на територията на Европа съществуват и 

се развиват три основни брачни модела. Въпреки, че техните наименования са 

географски определени, границите на тяхното разпространение са много размити. 

Западноевропейският тип брак е разпространен основно на територията на 

Северна и Западна Европа и се характеризира със следните особености. Ниски 

стойности на брутния коефициент на брачност. Високи възрасти за сключване на първи 

брак както за мъжкото, така и за женското население. През изследвания период се 

наблюдава лек спад в стойностите, но нивата се задържат високи. Наблюдава се 

минимална, почти липсваща възрастова разлика между партньорите. Основна 

характеристика за този модел е висок относителен дял на окончателно безбрачие. 

В Източна Европа и по-специално в териториите на Руската империя през XIX в. 

се разпространява т. нар. Източноевропейски брачен модел. Характерни за него са 

високите нива на брутния коефициент на брачност. Ниска възраст за встъпване в първи 

брак на цялото население. Регистрираната разлика между съпрузите е по-голяма, в 

полза на съпруга, но има и значителен процент на бракове с по-възрастни жени. 

Изследователите на този модел отбелязват почти липсващо безбрачие. 

Третият основен тип брачен модел, обособен на територията на Европа, е 

Средиземноморският. Той обхваща южните части на континента и се проявява в 

определени райони на Иберийския, Апенинския и Балканския полуострови. Неговите 

специфични черти се характеризират с относително ниски стойности на брутния брачен 

коефициент. Средната възраст за встъпване в първи брак е висока за мъжкото 

население и ниска за женското. Предпочитана е значителна разлика между партньорите 



от около 5 години в полза на съпруга. Наблюдава се нисък относителен дял на 

населението, което никога не встъпва в брак. 

Анализът на наличния за българските земи изворов материал позволява да се 

очертаването на спецификите на разпространения в изследваната територия брачен 

модел. 

Характерно за него е високия брутен коефициент на брачност, чиито стойности 

се доближават до параметрите, отчетени за териториите на Централна Европа. 

Основните фактори, влияещи върху неговата динамиката, са главно от политически и 

епидемиологичен характер. Динамиката в общия коефициент на брачност в 

българските земи през XIX в. показва и лека, но отчетлива, низходяща тенденция. Като 

цяло тя отразява темповете на изменения във времето на този показател и е реално 

отражение на промените, които настъпват в цялостното демографско поведение на 

проучваното население. 

Една от основните характеристики, използвани за определяне на различните 

брачни модели – възрастта за встъпване в брак, разкрива спецификите на населението, 

обитаващо българските земи през XIX в. Оценката на медианна възраст на встъпване в 

първи брак на населението в градовете и селата, регистрирана в наличната изворова 

база, показва сходни модели на поведение за различните етно-религиозни групи. 

Забелязва се унифициране на брачното поведение на преселниците, живеещи заедно с 

местните мюсюлмани. Наблюдаваният брачен модел на изследваното население 

показва висока възраст за сключване на брак на мъжкото население и относително 

ниска на женското. 

Отделните етно-религиозни групи проявяват специфики по отношение на 

минималните и максималните брачни възрасти, което насочва към разлики в 

разбиранията за същността брачната институция. За представителите на християнската 

религиозна група е характерно сключването на брак в рамките на фертилната възраст, 

което отговаря на един от основните канонични постулати, а именно, продължаването 

на рода. За разлика от тях мюсюлманите търсят в брака промяна в социално- 

икономическия им статут и поради това се срещат първи бракове на жени извън 

фертилна възраст. 

Като цяло за изследваното население е характерна възрастова разлика в полза на 

съпруга като предпочитан е диапазонът между 5 и 10 години. Единствено при 

представителите на ромското население се наблюдава тенденция за сключване на 

бракове, при които съпрузите са на една възраст. 



По отношение на повторната брачност на населението, обитаващо българските 

земи през XIX в. могат да се направят няколко съществени извода. Характерен елемент 

е ниският относителен дял на последващи бракове за цялото изследвано население. 

Средно делът на регистрираните повторни съюзи е 6,6%. Ясно разграничаване от 

наложения модел се наблюдава при ромите, където за изследвания период достига 

стойности от около 10%. Мъжете, които избират да сключат последващ брак са 

предимно в трудоспособна възраст, а жените във фертилна. Това показва, че 

населението, което предпочита да встъпи в следващ брак, е водено основно от 

демографски причини свързани с възпроизводството. Предпочитаната възрастова 

разлика между партньорите е 10-20 години в полза на съпруга. 

Данните за населението извън брак показват някои характеристики, които 

допринасят за очертаване на брачния модел. Сред мъжкото население се наблюдават 

по-бавни темпове на намаляване на относителния дял на неженените, за разлика от 

жените, където този процес е много по-силен. Относителният дял на окончателно 

безбрачие е много нисък. Характерно за населението, обитаващо проучваното 

пространство е изключително високия дял на вдовиците. Това намира своето обяснение 

в особеностите на брачния модел. Голямата възрастова разлика между партньорите, 

ниската възраст за сключване на брак при жените и по-високата смъртност сред 

мъжкото население, могат да обяснят наблюдаваното явление. 

Резултатите от анализа на наличния изворов материал позволяват да се заключи, 

че в българските земи през XIX в. е засвидетелстван Средиземноморският тип брак. 

Въпреки това се открояват някои специфики: 

- Общият коефициент на брачност показва стойности типични за Централна и 

Източна Европа с тенденция за намаляване 

- Оценката на медианната възраст за встъпване в първи брак отговаря на 

Средиземноморския брачен модел. 

- Значителна възрастова разлика между партьорите като преобладава разликата 

между 5 и 10 години в полза на съпруга. 

- Нисък относителен дял на повторна брачност. Медианата възраст на 

сключващите последващи бракове се ограничава в трудоспособната за мъжкото 

население и детеродната за женското. 

- Нисък относителен дял на окончателно безбрачие, като почти липсва такова 

при жените. Регистриран е висок относителен дял на вдовици, които предпочитат да 

останат неженени. 



II. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН ДИСЕРТАЦИОНЕН 

ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“  ИЛИ  ЗА  ПРИСЪЖДАНЕ  НА  НАУЧНА  СТЕПЕН  „ДОКТОР  НА 

НАУКИТЕ“ (Показател 5) 

 
 

1. Ангелова, Д. (2013) Демографско развитие на българското черноморско 

крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Издателство Регалия-6, 226 стр., 

ISBN: 978-954-745-230-5 

Проучването на историко-демографското развитие на българските земи през 

епохата на османското владичество все още стои встрани от основните направления в 

българската историческа наука. Като се отчита това се формулира целта на настоящата 

работа – проучване демографското развитие на Българското Черноморие през ХІХ в. 

(до 1878 г.). 

Реализирането на така поставената цел се осъществява в границите на 

Българското Черноморско крайбрежие през ХІХ в. В географското отношение то 

обхваща територии от Дунавската равнина, Старопланинската област и Преходната 

област – от с. Дуранкулакна север до р. Резовска на юг. С оглед на конкретното 

изследване и съобразявайки, се със спецификата на проучваната епоха се приема за 

основополагащо твърдението, че в рамките на изследваното географско пространство 

се включват всички селища и прилежащите им землища, които граничат с бреговата 

ивица. 

Хронологичният аспект изследването се затваря в рамките на ХІХ в. (до 1878 г.). 

Това е периодът на задълбочаващата се криза в Османската империя и на социално- 

икономически промени в общество, част от които се свързват и с настъпващите 

промени в неговото демографско развитие. 

За постигане на набелязаната цел, в проучването са заложени няколко основни 

задачи: 

І. Установяване количествените параметри и териториалното разпределение на 

населението, обитаващо Българското Черноморие през ХІХ в. (до 1878 г.). 

ІІ. Определяне същността на осъществяващите се тук основни демографски 

процеси – раждаемост, смъртност, брачност и миграции. 

ІІІ. Разкриване същността на съществуващите в областта демографски структури 

– възрастово-полова, по занятие и обществено-икономическа дейност, социална, по 

семейно положение, домакинства и семейства. 



За успешното реализиране на задачите, изследването се базира на наличния 

изворов материал. Съобразно произхода си той, условно е диференциран в няколко 

категории – български, османски, гръцки, други. 

Българските (домашни) извори от възрожденската епоха числовият материал е 

ограничен, но те са от важно значение за настоящето изследване. Към тях се отнасят 

изворите, които произлизат от институциите на местното управление (протоклните 

книги на общините и църквата); местния и централния периодичен печат и 

възрожденската книжнина; спомените на съвременници и пътеписните бележки; 

резултатите от първите следосвобожденски преброявания в Княжество България и 

Източна Румелия. 

Във втората категория изследвани извори са включили тези от османотурски 

произход. Тук е мястото да се отбележи, че един от основните приноси на изследването 

е въвеждането в обръщение на нов османотурски изворов материал. Става дума за два 

вида документи, които са съхранявани в българските архивохранилища. Едните досега 

не са били обект на проучване и публикация, докато другите – независимо, че част от 

тях са публикувани, се ползват в оригинал, което позволява да се отстранят някои 

неточности при първоначалните публикации. В настоящото изследване се използват 

данни от джизие регистри от 40-те години на ХІХ в. и нюфус дефтери от 70-те години 

на века. 

Гръцките извори представляват основно документация, излязла от канцеларията 

на гръцките държавни институции – министерства, дипломатически мисии, различни 

държавни учреждения пр.; материали, плод на местните гръцки общини; патриаршеска 

документация; възрожденската книжнина. Ценна информация за населението по 

Българското Черноморие предоставят и чуждите извори, които се отнасят в последната, 

условно обособена, категория изворов материал – преброявания, извършени от 

окупационните сили на европейски държави; дипломатическата кореспонденция; 

пътеписи и др. 

Обзорът на историческто развитие на селищата от изследваната територия 

показва липса на хиатус в поселищната структура на областта независимо от 

катаклизмите (политически, демографски и природо-географски), които съпътстват 

нейното развитие. Въпреки че в годините на руско-турската война от 1828-1829 г. 

регионът изпитва демографски трус, числеността на населението му през целия 

проучван период следва една трайна постъпателно-възходяща тенденция. Изследваният 

регион е гъсто населен и високо урбанизиран. В определени периоди средната гъстота 



на населението достига до 42 души на кв. км., което го превръща в една от най-гъсто 

населените области по българските земи. Основна част от населението  живее 

градовете, разположени по крайбрежието. Те са привлекателни основно с 

възможностите за развитие, които предоставят на обитателите им. 

Проследяването на тенденциите в развитието на осъществяващите се по 

Българското Черноморие демографски процеси, позволява очертаването на 

демографската картина на региона. Като цяло равнището на раждаемостта в през 

проучвания период е сравнително високо, надвишаващо с няколко пункта съответните 

стойности, отнасящи се за идентичния процес в страните от Централна и Западна 

Европа по това време. Факторите, влияещи върху това състояние са основно 

демографски, стопанско-политически и социално-психологически. Основната 

тенденция в динамиката на този процес е с постъпателно низходяща ориентация. 

Равнището на смъртност сред изследваното население е относително високо. 

Въпреки това, то не достига драматични показатели, характерни за други райони през 

изследваната епоха. Смъртността сред проучваната общност се характеризира с някои 

особености: а) тя е изключително високата сред населението в трудоспособна и 

фертилна възраст; б) въпреки че основна част от умрелите са непосредствено 

ангажирани в производствената сфера, не може да се намери конкретна зависимост 

между величината на трудова ангажираност и нивото на смъртност в региона; в) най- 

висока е смъртността сред категорията средноимотно население, а най-ниска сред 

категорията богатото население. Основната насока при тенденцията в динамиката на 

смъртността сред населението, обитаващо проучваното географско пространство през 

изследвания период е постъпателно низходяща. 

В равнищата на брачността през по-голяма част от изследвания период (най-вече 

в мирновременните години) се съхранява относителна стабилност. Затворен в строго 

определени религиозни и национални рамки регионалният „брачен пазар“ съхранява 

относителна стационарност през целия проучван период. Средната възраст на стъпване 

в брак сред изследваното население е висока, доближаваща се до характерна средна 

възраст за т.н. „европейски тип“ брачност. Обобщаването на спецификите при 

брачността на изследваното население позволява констатацията, че в своето развитие 

този процес, особено в края на проучвания период, е достигнал състояние, различаващо 

се в определени отношения от това на останалите региони в страната. 

Върху механичното движение на населението влияят социално-икономически, 

обществено-политически, природни, епидемиологични и демографски фактори. Те са 



взаимосвързани и действат комплексно. Основните миграционни посоки са насочени от 

запад и юг на север, североизток. В демографския баланс на областта през изследвания 

период, определящ се оказва обемът на изселванията, което влияе негативно върху 

демографското развитие на региона. Като цяло механичните движения на проучваното 

население през изследвания период нарушават традиционно бързите, възходящи 

темпове в цялостното му развитие. 

Анализът на основните демографски структури по Българското Черноморие, 

показва че, през изследвания период сред проучваното население доминира 

младежкият тип възрастова структура. Основната тенденция в нейното регионално 

развитие се определя от относителното намаляване на контингента на подрастващите 

поколения, така че в края на 80-те години на ХІХ в. са достигнати параметри, които се 

отличават от средните за страната. Регионалната възрастово-полова структура се 

превръща в един от детайлите, оформящ демографската специфика на изследваната 

област. 

Относителното тегло на населението в трудоспособна възраст през целия 

изследван хронологичен диапазон съставлява повече от половината проучвано 

население. Като цяло „трудовите ресурси“ обхващат около 60% от мъжкото население, 

обитаващо региона през XIX в. При това констатираната постъпателно низходяща 

тенденция в динамиката на този показател е по-скоро резултат от намаления поток на 

население в извънтрудоспособна възраст, който се включва в тази категория. 

Съществуващата през по-голяма част от проучвания период професионалната 

структура на изследваното население създава възможност за изграждането ресурси 

гарантиращи ускоряване на по-прогресивното му развитие. Тяхното ограничаване 

обаче в края на проучвания период, в това число и изтичане на професионално 

подготвен трудов персонал, довежда до задържане икономическото развитие на 

региона. 

В населените места по Българското Черноморие се формират всички 

необходими за неговия просперитет социални групи, чието укрепване се превръща в 

трайна тенденция. Сред тях доминират дребните собственици, което предопределя 

същността и темпа на извършващите се през този период обществено-икономически 

промени. През целия период преобладават собствениците сред изследваната 

съвкупност. Въпреки това, впечатлява изключително високия темп в нарастването дела 

на наемниците през втората половина на ХІХ в., породено преди всичко от 

значителната имигрантска вълна, заляла областта през 60-те години на века. 



Още в края на изследваната епоха сред жителите на Българското Черноморие са 

налице особености на съществуващата в региона структура по семейно положение, 

които за страната като цяло започват да се налагат едва от началото на ХХ век. През 

целия изследван период в разглеждания регион преобладават многочленните 

домакинства. Нуклеарните семейства представляват около 1/3 от проучваните 

семейства. Въпреки това за региона е характерна постъпателно възходяща тенденция в 

неговата нуклеаризация и то с темпове изпреварващи средните за страната. 

При обобщаването на направените изводи впечатлява констатацията, че през по- 

голяма част от изследвания период темповете в демографското развитие на 

населението, обитаващо Българското черноморско крайбрежие са с параметри, 

изпреварващи тези, характерни за българските земи като цяло. Въпреки това, под 

въздействие на изключително активната миграционна подвижност на местното 

население, довело до глобална (особено в северните му части) промяна на обитателите 

му, особено след включването на региона в рамките на новоосвободената българска 

държава, тези темпове се забавят, приемайки общонационална ориентация. 

 
III. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И 

ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ (Показател 8) 

 
1. Angelova, D. (2009) Migrationen der Bevölkerung, an der bulgarischen 

Schwarzmeerküste während des 19. Jh. (bis 1878). – Bulgarian historical 

review, 1-2, 98-127, ISSN: 0204-8906 

Through the 19th century there is an active population migration in the territories of the 

Bulgarian Black Sea. In the present study these processes are considered from a historical- 

demographic aspect. Based on the information gathered from the work with source material of 

various origins and the detailed study of the historiography on the problem, the general 

picture of migrations is outlined and the answer to some basic questions is sought. 

First of all, it is clarified what are the reasons that give rise to the mechanical 

movement of the population on the Bulgarian Black Sea coast and in general. They can be 

combined into several groups depending on the factors that determine them. 

The first of them combines the reasons of socio-economic nature and such movements 

are carried out throughout the study period. The movement of the population on the Bulgarian 



Black Sea coast, immigration or emigration, is caused by the availability of better 

opportunities for economic realization and development. 

Another significant group of factors causing migration are of socio-political nature. 

These include internal unrest, military conflicts, participation in revolutionary movements and 

state policy. This group includes movements caused by the Circassians and their raids, local 

bandits and piracy, and others. The role of military conflicts in the migration movement is 

very important. The most significant migrations observed in the 19th century on the Bulgarian 

Black Sea coast were caused by the wars and the political agitation developed during their 

time. According to data from source materials, more than 20,000 people emigrated from the 

study area during and after the Russo-Turkish War of 1828-1929 alone. 

The next group of factors is of a natural-geographical and epidemiological nature. 

Here are assigned migrations caused by earthquakes, epidemics, fires, etc. To demographic 

reasons refer highest natural population growth, which leads to a movement in search of a free 

place to live and conclusion of marriages. 

Another important issue in the study of population migration is outlining the main 

migration directions. The study proves that the main direction of immigration of the 

population from the Bulgarian Black Sea coast is North-Northeast. Due to the specifics in the 

ethnic composition of the population of the studied region (Greeks), migration processes are 

also observed in the South-Southwest, mostly to the Greek territories. 

The meager role for the demographical balance of the Bulgarian Black Sea coast in the 

19th century is the number of exiles. This situation has a negative effect on the demographical 

development of the region. The migrations help to change the age structure of the population 

in the studied territory. This change is oriented to ageing of the population. The migration 

movements of the studied population in the 19th century break the traditional high rates in its 

development. 

 
IV. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 

С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ (Показател 7) 

 
1. Ангелова, Д. (2009) Етническо състояние на селищата от Варненска каза 

според непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ. – 

Кюстендилски четения 2006 „Етноси и съжителство в Европейската 

история“, С., 108-115, Издателство Фабер, ISBN: 978-954-9445-10-7 



Етническата структура на населението по българските земи през османския 

период често предизвиква широка полемика в историческо пространство. Настоящата 

статия има за цел да представи етническата картина на селищата във Варненска каза от 

70-те години на XIX в. За нейното реализиране са използвани данни от нюфуз дефтери 

(преброителни регистри), запазени в архивохранилищата на Ориенталски отдел на 

НБКМ. Тези документи се отнасят за 26 села от Варненска каза и са изготвени в 

годините 1872-1874 г. Те представляват част от общото преброяване на населението на 

Дунавския вилает организирано от Митхад Паша. Настоящото изследване показва нов 

необнародван до този момент материал, който може да се използва за обогатяване 

историко-демографските проучвания на региона. 

Основните етно-религиозни групи, които са регистрирани в селищата от 

Варненска каза са ислям, булгар, рум, кобти, черкез и татар. От разгледаните 26 села в 

18 има регистрирани жители от милет ислям. Само две са изцяло българските населени 

мета, а в четири има гърци (като в 2 милет рум преобладава). Кобти (цигани) са 

разпръснати в 12 селища като това е единствената етническа група, при която се прави 

разлика по отношение на религията (християни или мюсюлмани). В документите от 70- 

те години на XIX в. се наблюдава и присъствие на преселници от Южна Русия и Кавказ 

– предимно черкези и абхазци. 

Обобщаването на данните показва висок относителен дял на мюсюлманското 

население около 50% и засилено присъствие на преселници мюсюлмани със специален 

статут в обществото (черкезите са около 8% от изследваното население). Това се дължи 

на целенасочената политика на Османската държава за концентрация на мюсюлмани в 

стратегически важни региони. 

 
2. Ангелова, Д. (2009) Териториално разпределение на населението по 

българското черноморско крайбрежие през ХІХ в. – Население, 1-2, 207- 

216, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISSN: 0205-0617 

По българското черноморско крайбрежие през XIX в. се наблюдават активни 

демографски процеси, породени от политическата обстановка и стопанското развитие 

на областта. Това оказва съществено влияние върху териториалното разпределение и 

гъстотата на населението. Представеното изследване разглежда въпросите с 

поселищната структура и териториално то разпределение на населението, обитаващо 

българското черноморско крайбрежие през XIX в. 



Необходимо е да се направи уточнението, че изследваната територия обхваща 

българското черноморско крайбрежие, т.е. всички селища, чиито землища граничат с 

морето. Това са 47 населени места, които се разглеждат според броя на жителите им и 

според функциите, които изпълняват. Според броя на жителите им селищата се 

разделят на 7 групи. Анализът позволява да се направи заключението, че по 

българското черноморско крайбрежие преобладават селищата с население от първите 

две групи (до 200 и до 500 души). За населените места с до 200 жители е характерен 

нестабилен статут като те често или напълно изчезват или преминават в следващата 

група. 

Разделянето на българското черноморско крайбрежие на Северно и Южно 

показва, че в двете части броят на населените места е почти изравнен. Спецификата не 

южното черноморско крайбрежие, породена от релефа на областта, показва 

преобладаване на малки нестабилни селища. От друга страна именно на тази територия 

се наблюдава концентрация на градовете, което говори за висока урбанизация на 

населението. По северното черноморие географските особености позволяват 

съществуването на по-многобройни поселища. Градовете са по-малко на брой, но тук 

се намира ай-големия град на изследвана територия – Варна. 

През XIX в. изследваната територия има сравнително висока средна гъстота на 

населението около 37,8 души на кв. км. Проучваната територия е с висока урбанизация. 

В нея през целия изследван период има регистрирани 9 селища със статут на градове и 

в тях живее почти 80% от населението в региона. 

 
3. Ангелова, Д. Специфики на брачността по Българското Черноморие 

през ХІХ – първи и последващи бракове. – Морето – граница или врата. 

Лабиринтите на голямата вода, „Бряг“- Бургас, 2012, 51-55, ISBN: 978- 

954-8752-21-3 

Целта на представената статия е да представи спецификата на брачността на 

населението, обитаващо Българското Черноморие през XIX век. По-специално тук са 

засегнати проблемите на „брачния пазар“, както и първи и повторни бракове сред 

жителите на град Анхиало (дн. Поморие). Информацията по разглежданата 

проблематика и взета от нюфуз дефтер на града за 1871 г. Части от този регистър се 

съхраняват в Ориенталския отдел на НБКМ и не са обнародвани. Специфичното при 

изготвянето на тези дефтери е регистрирането на женското население, годините на 



раждане и на сключване на брак. Това позволява да се направят по-задълбочени 

наблюдения върху брачността и брачното поведение на населението. 

Анализът на изворовия материал, дава възможност да се направят някои основни 

заключения за брачността в гр. Анхало. 

„Брачният пазар“ през османският период се повлиява изключително много от 

обществено-политическите промени. Това води до неговото стесняване и ограничаване 

особено в населените места, където съжителстват различни етно-религиозни групи. 

Това е причината за появата на явлението „старо ергенство“. 

Средната възраст на сключване на брак сред изследваното население е 

сравнително висока като се доближава до „европейския тип“ брак, описан от Дж. 

Хайнал. Това състояние е породено от навлизането в общественото пространство на 

нови норми на брачно поведение, характерни за страните от Европа през изследвания 

период. Относителният дял на повторните (втори, трети и т.н.) бракове в сравнение е 

незначителен. Те преобладават сред немюсюлманското население на Анхиало. 

 
4. Ангелова, Д. (2103) Разводите сред християнското население по 

българските земи през ХІХ в. – Население, 1-2, 267-278, Издателство на 

БАН „Проф. Марин Дринов“ ISSN: 0205-0617 

Проблемите свързани с прекратяването на бракът сред християните по 

българските земи през османския период са сравнително слабо засегнати в 

историографията. В настоящото изследване се направи опит да се представи разводът в 

няколко основни аспекта. От една страна се обръща внимание на нормите за 

регулирането му от каноничното право (Църквата) и обичайното право. От друга страна 

се прави опит да се покаже как тези правила са прилагани на практика по българските 

земи през 20-те – 70-те години на ХІХ в. Търсят причините за увеличаването на 

разводите в определени периоди и региони. Информация за прекратяването на 

браковете се открива в Кодексите на митрополиите, кондики на общини и пр. За  

целите на изследването се използват Кодексите на Търновската и Пловдивската 

митрополии и Протоколната книга на Хасковската българска църковна община. 

За изясняване ситуацията по отношение браковете и разводите сред 

християнското население през XIX в. от съществено значение е очертаването на 

каноничните норми на Православната църква и предписанията на обичайното право. 

През изследвания период в разглежданите извори са регистрирани 447 

разтрогвания на брак като по-голямата част са в Търновската митрополия. По 



отношение на Хасковската църковна община се наблюдава преобладаване на 

разтрогването на годежи и по-малко разводи. Интерес представлява динамиката на 

разводите в Търновската митрополия за периода 1847-1878 г., като изясняването на 

причините за това остава обект на по-задълбочено изследване. 

 
5.  Ангелова, Д. (2013) Структурите по домакинства и семейства в 

Хаджиоглу Пазарджик през 60-те години на ХІХ в. – В: Семейство и 

солидарност между поколенията, 35-44, Издателство на БАН „Проф. 

Марин Дринов“ ISBN: 978-954 -322-587-3 

В настоящата статия се разглежда семейната структура на населението 

обитаващо град Хаджиоглу Пазарджик през 60-те години на ХІХ в. За да се определи 

спецификата при развитието на семействата и домакинствата в града се използват за 

сравнение данните за гр. Анхиало. Основен извор на информация да семейната 

структура са нюфуз дефтерите на двата града запазени в архивите на НБКМ. Това е 

възможно, той като и двата регистъра са изключително подробни и включват в себе си 

цялото налично население (мъже, жени, деца). 

Като се съобразявам със спецификата на изследваната епоха приемам, че под 

домакинство в настоящото изследване се разбира едно или повече лица, живеещи 

заедно в едно жилище, имащи общ бюджет и хранещи се заедно, без да са 

задължителни роднинските връзките помежду им. Това е основната форма на 

съжителство между индивидите в обществото през изследвания хронологичен 

диапазон. Поради тази причина домакинството се превръща в основна отчетна единица 

през целия период на османското владичество. 

От направения анализ се достига до извода, че като цяло за Хаджиоглу 

Пазарджик и за Анхиало е характерно малкото домакинство – до пет члена. 

Наблюдавате се специфики при едночленните и многочленните домакинства, които 

могат да се обяснят със специфики на обществото и географската характеристика. При 

Анхиало по-високият относителен дял на едночленните домакинства се обяснява с 

разпространението на „старото ергенство”, а в Хаджиоглу Пазарджик наличието на 

многочленни домакинства – със земеделския район, в който е разположен града. 

Наблюдаваните промени в стойностите след Освобождението се дължат на засилената 

миграция на градско население и заселването на ново население предимно от околните 

села. При отделните етнически групи няма големи разлики по отношение структурата 

на домакинствата. 



В настоящото изследване под семейство се разбира основано на брак или кръвно 

родство обединение на хора, свързани в общност, за която са характерни битови, 

икономически и морални взаимоотношения. Семействата се разделят на моногамни и 

полигамни; на нуклеарни, разширени или сложно семейство; пълни и непълни. Сред 

населението на изследваните градове се наблюдава преобладаване на нуклеарните 

семействата. Този процес се наблюдава и сред останалите територии на българските 

земи. Това показва, че в градовете навлизат и се разпространяват нов тип социални и 

семейни отношения. 

 
6. Angelova, D. (2014) Divorces among the Christian population in the 

Bulgarian lands in the 19th century. – Население, 2, 135-145 Издателство на 

БАН „Проф. Марин Дринов“ ISSN: 0205-0617 

The problems related to the termination of marriage among Christians in the Bulgarian 

lands during the Ottoman period are relatively poorly studied in historiography. In the present 

study, an attempt was made to present divorce in several key aspects. On the one hand, 

attention is paid to the norms for its regulation by canon law (the Church) and customary law. 

On the other hand, an attempt is made to show how these rules were applied in practice in the 

Bulgarian lands in the 1920s and 1970s. The reasons for the increase in divorces in certain 

periods and regions are studied. Information on the termination of marriages can be found in 

the Codes of the Metropolitans, Condicas of Municipalities, etc. The objectives of the study 

are the Codes of the Tarnovo and Plovdiv Metropolises and the Protocol Book of the Haskovo 

Bulgarian Church Municipality. 

To clarify the situation regarding marriages and divorces among the Christian 

population in the 19th century, it is essential to outline the canonical norms of the Orthodox 

Church and the precepts of customary law. 

During the study period, 447 divorces were registered in the sources under 

consideration, most of them in the Turnovo Metropolisy. With regard to the Haskovo church 

community, there is the predominance of the dissolution of engagements and fewer divorces. 

Of great interest is the answer to the question about the observed dynamics of divorces in the 

Turnovo Metropolisy in the period 1847-1878. The clarification of the reasons for this 

remains the subject of a more in-depth study. 

 
7. Ангелова, Д. Бракът по българските земи през ХІХ в. – извори за 

демографското изследване. – В: Демографската ситуация и развитието 



на България., 2014, 587-593, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 

ISBN: 978-954-322-793-8 

 
В настоящата статия е направен обзор на документите, в които може да се 

намери информация свързана с брака и брачните отношения по българските земи през 

XIX в. Целта на настоящото проучване е да представи разнообразен по същност и 

произход изворов материал. 

Разглежданите извори са групирани от една страна по проблематиката, която 

засягат. Така са обособени групи документи, отнасящи се до правните норми на брака. 

В това число се включват религиозните канони (християнски и мюсюлмански), 

обичайното право, законодателството и др. Към друга група се причисляват изворите, 

от които може да се извлече статистическа информация по проблемите на брака и 

брачните отношения. От документите могат да се съберат данни за броя на браковете, 

сключени през определен период; осъществените разводи. От друга страна могат да се 

намерят и сведения, които да позволят изчисляването на по-специфични демографски 

коефициенти като общ коефициент на брачност, средна възраст за сключване на брак, 

относителен дял на населението извън брак и пр. 

Друг признак, според който се разглеждат изворите е езикът, на който са 

написани. Основно се използват документи на български, османо-турски и  гръцки. 

Това поставя изследователите пред очевидната трудност да трябва да работят с 

различни езици. Дигитализирането, превода и публикуването на нови документални 

материали за българските земи от времето на Българското Възраждане ще помогне в 

голяма степен историко-демографските проучвания и ще даде възможност за 

обогатяване на използваните от изследователите извори. 

 
8. Ангелова, Д. (2017) Бракът по българските земи през XIX в. – общ 

коефициент за брачност. – Население, 35, 2, 203-212 Издателство на БАН 

„Проф. Марин Дринов“ ISSN: 0205-0617 

Бракът е един от базисните компоненти, изграждащи демографската система на 

обществото. Реализираните сред населението бракове се изследват чрез анализа на 

брачността, която изучава количествените явления, резултат от тези процеси. 

Проучването на спецификите на брачните отношения сред населението, обитаващо 

нашите територии през XIX в., помага за изграждане на представа за развитието на 

обществото. За да се пристъпи към разглеждане на спецификите е необходимо да се 



изясни общият (брутен) коефициент за брачност и изследването на неговите стойности 

през XIX в. Той показва броя на сключените бракове (приведен към една календарна 

година) през даден период на 1000 души от съответното население. 

В изследването се използват стойностите на брутния коефициент за брачност за 

периода 1834-1887 г. Това позволява да се проследят промените, които коефициента 

претърпява в зависимост от историческата обстановка. Анализът на данните показва, че 

стойностите на изследвания показател до голяма степен се влияят от обстановката в 

изследваните територии (политическа, епидемиологична, демографска). Най-ниски 

стойности на изследвания показател се наблюдават в периоди на несигурност като 

военни конфликти и при засилена епидемиологична обстановка. След приключване на 

тези периоди следва ускоряване на демографските събития, породени от 

компенсаторните процеси. През периодите на мир стойностите на брутния коефициент 

за брачност се нормализират, което е доказателство, че населението изпитва достатъчна 

сигурност в живота си. 

Сравнен със стойностите в други страни от Европа, брутният коефициент за 

брачност в българските земи през XIX в., се доближава до стойностите, характерни за 

Централна и Източна Европа. Изследваният коефициент в българските земи през XIX в. 

се характеризира с относителна стабилност и и бавни изменения във времето. 

 
9. Ангелова, Д. (2017) Мерки за регулиране брачните отношения по 

българските земи през XIX век. – Исторически преглед за 2015, 5–6, 

ISSN: 0323 – 9748 

Настоящата статия има за цел да обърне внимание на един слабо проучен 

въпрос, засягащ обществените отношения в Османската империя през ХІХ в., а именно 

да се изяснят причините, които налагат изготвянето на заповеди, послания и устави за 

регулиране на семейно-брачните отношения, предбрачните и брачните споразумения. 

Подобни действия са засвидетелствани в изворовата база да се предприемат, както от 

централната и религиозната власт, така и от местното самоуправление. Основната 

информацията е събрана от Кодексите на митрополиите в българските земи, 

протоколните книги или кондиките на българските църковни общини, обнародвани 

заповеди и дописки от възрожденския печат. 

Анализът на документите показва, че мерки за регулиране на брачните 

отношения се предприемат от всички инстанции на властта (централна, местна и 

религиозна). Това позволява да се направи извода за наличие на обща визия за развитие 



на обществото. Предприемането на подобни стъпки е провокирано от промените, 

настъпващи в обществените отношения. Освобождаването на пазарите и възможността 

за натрупване на капитали сред населението водят до разточителство в годежите и 

сватбите. Мерките имат за цел да изградят баланс отношенията и да дадат възможност 

дори на населението с по-малки възможности да сключи брак, а с това да се подобри 

демографската картина в изследваната територия. 

 
10. Ангелова, Д. Възраст при първи брак на населението, обитаващо 

българските земи през XIX в. – Известия на Регионален исторически 

музей – Кюстендил, XX, 2019, 399-413, ISSN: 0861-4342 

Настоящата статия разглежда един съществен елемент от изучаването на 

брачните и брачни модели на населението, населяващо българските земи през 19 век – 

възрастта при първия брак. В изследването се използват сведения събрани от анализ на 

нюфуз дефтери на Дунавския вилает от 60 и 70-те години на XIX в. Преброяването на 

населението на Дунавския вилает от 1866-1872 г. организирано от Мидхат Паша 

съдържа изключително ценна статистическа информация за населението, особено за 

градското. Информацията, която може да бъде извадена и използвана за статистически 

и исторически анализ е изключително богата. Представените данни и изводите се 

отнасят единствено за градското население, отделни махали на градовете Търново (дн. 

Велико Търново), Свищов, Силистра, Шумен, Хаджиоглу Пазарджик (дн. Добрич) и 

Анхиало (дн. Поморие). 

В проучването се прави сравнение между спецификите на възрастта за първи 

брак сред градското население на българските земи и теорията на Дж. Хайнал за 

европейския брачен модел. Прави се опит да се докаже, че съществуващите на 

изследваната територията брачни модели имат своя специфика, която се отличава от 

традиционния модел на Хайнал. 

Анализът на изворовия материал позволява да се направи извода, че различните 

етно-религиозни групи показват сходни модели на поведение за медианната възраст за 

встъпване в първи брак. Забелязва, че мъжете встъпват в брак на по-висока възраст 

(съизмерима със същия показател за европейския тип брачност), а жените предпочитат 

по-ранните бракове. Данните за минималните и максималните брачни възрасти 

показват различия в разбиранията за същността брачната институция на християните и 

мюсюлманите. За вторите бракът има по-скоро социален характер. За всички 

представени в нюфус дефтерите етно-религиозни групи е характерна възрастова 



разлика в полза на съпруга. Най-голям е броят на браковете с разлика между 

партньорите от 10 години. 

Статистическия анализ на възрастта при встъпване в първи брак на населението, 

обитаващо българските земи, поставя началото за очертаване на един специфичен 

брачен модел в изследваната територия. Той се отличава описания от Джон Хайнал 

„европейския брачен модел“, но не се вписва и в рамките на традиционния тип. 

Следващите изследвания по проблемите на брака и брачните отношения предстои да 

очертаят по-ясно спецификите на характерния за българските земи брачен модел. 
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