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Abstract: The study presents the socio-economic development of Razgrad in the 

first half of the 19
th
 century. Emphasis is placed on the economic and political 

changes in Ottoman society, the robbery and ayan anarchy in the region. New 

unpublished data on traders in the city and their social and economic status have 

being introduced. The focus of the study is on people engaged in commercial activity 

in Razgrad. The text provides information about their households, incomes and taxes. 

The economic structure of the merchants, the peculiarities of their territorial 

organization, their confessional structure and some details of the economic 

development of this community in Razgrad are discussed. 
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В края на XVII в. и през целия XVIII в. Османската империя води все пове-

че и често неуспешни военни кампании. Ангажирани с външнополитическите 

си проблеми, вътре в страната централната власт отслабва за сметка на все по-

засилващите се местни феодали – аяните. Не са редки случаите, в които те са 

свързани с разбойнически прояви по места или самите те организират такива в 

локалната борба за надмощие. Делиорманът, със своето географско разположе-

ние, се превръща в регион, в който разбойничеството намира благоприятна поч-

ва. Грабежите и убийствата на преминаващи търговци, кореспонденти, длъж-

ностни лица и обикновени пътници са чести явления. Това силно разстройва 

както ежедневния живот на хората, така и местната икономика и възможността 

за търговски стокообмен. 

През целия XVIII в. в региона около Разград действат множество разбой-

нически групи като едни от най-известните са тези на Есир, Мечикоглу, Сатъ-

оглу и др. (Hezarfen, 2004; Mustafa, 2014, pp. 564-578). Нападат села, грабят къ-

щи и добитък. Въпреки многобройните мерки, които местната власт предприе-

ма, за да се справи с тях, нападенията на пътници и хора от страна на разбойни-

ците продължава през цялото столетие в Делиормана. В тази връзка Явашов 
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отбелязва, че „българският търговец мъчно е можел да посещава селата и то 

само въоръжен, предрешен в турско облекло, като турчин.“ (Yavashov, 1930, p. 

155).  

Едно от най-големите стълкновения, с най-пагубни последствия за града, в 

което действащи лица са отделните аянски групировки, в съчетание с разбойни-

чески групи от Делиормана, се случва в средата на XVIII в. Разград е завладян и 

опустошен от „въоръжена мюсюлманска тълпа“ от околните села, целейки да 

наложат своята кандидатура за аянин на града и околията (Yavashov, 1930, pp. 

91-96). В. Мутафчиева описва аянските размирици в града от 1747 г. като „най-

ранният известен засега прецедент за аянско размирие…“ (Mutafchieva, 1964, 

pp. 202-208). Размириците в града и околията му не стихват и през втората по-

ловина на столетието (Schuscharova, 2016, pp. 406-436). Изворите ясно показват, 

че важен фактор в местните междуособици имат еничарите. Нещо повече, 

Шамдани-заде Сюлейман Ефенди, назначен през 1770 г. за кадия на Разград, 

споменава за „еничерски партии“ в борбата за аянлъка (Schuscharova, 2016, p. 

411). Тези събития, свързани с местни размирици и вътрешни противоборства, 

Явашов описва като най-голямото нещастие и най-голямото премеждие, което 

Разград някога е преживявал (Yavashov, 1930, p. 91). 

Нов погром Хезарград преживява по време на руско-турската война от 

1828–1829 г. При оттеглянето си войските опожаряват града. Голяма част от 

българските му жители тръгват с войската, страхувайки се от отмъщението на 

турците. В писмо на руския генерал Дибич, адресирано до Губернатора на Юж-

на Русия и датиращо от 30 април 1830 г., се споменава, че около 33 000 българи 

са се упътили към Бесарабия (Kiel, 2017a, p. 181). Според Явашов в следващите 

години една част се завръща от Бабадаг и се установява в Силистра или в си-

листренските села, някои преминават във Влашко, а някои се връщат и в Разг-

рад (Yavashov, 1930, pp. 103-104). Малката част българско население, което се 

завърнало, намерило Разград в развалини и напълно разорен. Явашов описва 

това събитие като „ново и последно масово заселване на Разград от завърналите 

се разградци и от преселници от другаде, главно от Търновско, Дряновско, 

Еленско и др.“ (Yavashov, 1930, p. 105).  

След всички тези промени, които градът преживява през XVIII – началото 

на XIX в., теметтуат дефтерът от 40-те години на XIX в. ни дава добра предста-

ва за актуалното му състоянието – демографско и икономическо
1
. Именно този 

                                      
1
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Istanbul, ML. VRD. TMT.d, 11940; ML. VRD. TMT.d, 
11943; ML. VRD. TMT.d, 11959; ML. VRD. TMT.d, 11961; ML. VRD. TMT.d, 11966; 
ML. VRD. TMT.d, 11968; ML. VRD. TMT.d, 11969; ML. VRD. TMT.d, 11970; ML. 
VRD. TMT.d, 11971; ML. VRD. TMT.d, 11972; ML. VRD. TMT.d, 11973. 
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тип османски опис в най-голяма пълнота може да покаже състоянието на сто-

панството в града, на професионалната му и търговска ориентираност.  

За състоянието на икономиката в годините преди този кризисен за Разград 

период, имаме твърде малко сведения. Самото селище е основано като богоу-

годна фондация на великия везир Ибрахим паша около 30-те години на XVI в. 

Още в това столетие обаче Хезарград много бързо надхвърля статута си на ре-

лигиозен център. Придобиването на градски статут и превръщането на Разград 

в център на каза още през XVI в. привлича много християни от съседните села 

или немюсюлмани, занимаващи се с търговия. В средата на столетието се спо-

менават имената на много занаятчии, сред които има 12 табаци, даракчии, хал-

ваджии, шивачи, майстори на седла, ковачи, каменоделец и пр. (Kiel, 2017b, pp. 

32-33). Посещавайки Хезарград през 1651 г. Евлия Челеби отбелязва, че към 

фондацията на Ибрахим паша се числят повечето от съществуващите 300 дюкя-

на в града (Yavashov, 1930, p. 87), което е ясен знак за добре оформен търговски 

център. Тези бегли споменавания ни сблъскват с един макар и млад по време на 

създаване, но добре организиран в търговско и икономическо отношение град. 

След разрушенията от 1828 г. Разград постепенно се възстановява за жи-

вот. Селището е организирано в 10 махали, по-голяма част от които все още 

носят същите имена като в предходните столетия. Това без съмнение показва 

наличието на приемственост. Единствените две махали, които изчезват от квар-

талната структура на града са Махале-и Хаджи Ахмед и Арменската махала. В 

града живеят 1 289 домакинства, от които 1 053 (82%) са мюсюлмански и 236 

(18%) християнски. Ако използваме приетия в науката индекс 5 за среден брой 

членове на семейство (Georgieva, 1999) ще видим, че в средата на века в Разград 

живеят 5 265 мюсюлмани и 1 180 християни. Това прави население от най-

малко 6 445 жители. 

През XIX в. икономическата структура на града вече е в завършен вид. 

Въпреки това не бива да се подминава и факта, че това е икономика, която е 

понесла сериозни сътресения и която е имала твърде малко време, за да се възс-

танови напълно. А твърде вероятно е да се мисли, че всички кризи, които изжи-

вява са я насочили в определена посока на развитие, превърнала се в нейна 

същност. В контекста на това е особено интересно да се проследи състоянието 

на търговския отрасъл от икономиката на Разград. Той би представлявал особен 

случай, оформен в контекста на специфично географско разположение и мно-

жество кризи, през които селището е преминало. 

Това което се наблюдава като основна тенденция в стопанския профил на 

Разград е неговия ясно заявен земеделски облик. Самият Явашов отбелязва, че 

Разград в турско време е бил изцяло земеделски град. Според него със земеде-
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лие са се занимавали „българското население в махалите Доброшка и Башбу-

нарска, по-голяма част от турското население и твърде малко от гражданите 

еснафи българи от махалата „Варуш“ (Yavashov, 1930, p. 155). Изворите с които 

разполагаме напълно подкрепят това твърдение – 37 % от стопанската актив-

ност на гражданите е насочена в сферата на земеделието. В същото време деф-

терът ни разкрива и голямо разнообразие на упражняваните занаяти и поминъ-

ци, ако разгледаме пълния им списък. Общият им сбор е 88 или толкова, колко-

то в близко разположения град Шумен (Georgieva, 2011, p. 537). Сред тях най-

разпространени са търговците (бакали), шивачите (терзии) и одунджиите
2
.  

Извън преобладаващия брой земеделци в почти всяка махала се наблюда-

ват и други професии, които придават на отделните градски квартали определе-

на специфика. Така например в махала Ахмед бей една не малка част от вписа-

ните лица се занимава с грънчарство (чомлекчии) – 25 домакинства. Характерни 

за махала Мустафа челеби занятия са тези, свързани с търговията. Това е основ-

ното препитание на 19 домакинства, от които 14 са бакали. Тясна специализа-

ция в сферата на кожарството и кожухарството се наблюдава в махала Искендер 

бей. Освен значителната група на лица, занимаващи се със земеделие (земедел-

ци и копачи), една не малка част (60 домакинства) са табаци, гьонджии
3
, обу-

щари, сарачи и калпакчии. В най-старата квартална структура на Разград, 

оформена около джамията на Ибрахим паша, има регистрирани 27 различни 

професии. От тях 9 са в сферата на обслужването и търговията: бръснар (4), аяк 

туджар (2), бакал (2), беззаз
4
 (2), духанджия

5
, търговец на тютюн, кафеджия, 

хамамджия и амбулантен търговец (черчи). Християнското население в махале-

и Варош тясно се специализира в текстилния отрасъл, показателно за което е 

регистрираните 31 домакинства на терзии и 11 домакинства на абаджии (27,6% 

от населението на махалата). 

Въпреки тази ясно откроима специализация в икономическия профил на 

отделните квартални структури, един от отраслите е ясно доловим във всяка 

една от тях – търговията. Характерна и важна част от градската икономика е 

присъствието на търговски стокообмен. Нещо повече – тя е задължителна част 

от професионалния профил на всеки град. Явявайки се център на каза, Разград е 

средищен център на стокообмена между селското и градското население. Тър-

говията е вторият най-разпространен отрасъл в Разград, ангажиращ 17% от на-

селението. Търговците са сред групите с най-разнообразна специализация. Най-

                                      
2
  Търговец на дърва. 
3
  Човек, който обработва кожи. 
4
  Търговец на текстилни стоки. 
5
  Тютюнджия. 
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голям е броят на бакалите (76 домакинства), търговците на дървен материал 

(одунджии) (64 домакинства) и амбулантните търговци (34 домакинства). При-

съствието на определен брой търговци на тютюн сред тях (12 домакинства) се 

обяснява с факта, че една значителна част от градското население и особено 

това по селата се занимава с отглеждането на тази култура. Наред с това сред 

тях се откриват туджари, търговци на предмети втора употреба, на текстилни 

стоки, коне и пр.  

Голяма част от християнската общност на Хезарград е пряко ангажирана в 

този отрасъл. Изследваният регистър показва, че тази група от населението до-

минира предимно в дребната, локална търговия. Показателен е фактът, че в гра-

да няма християнин, който да е туджар, джелеп или базергян. Най-голям е броят 

на бакалите (14 домакинства) и амбулантните търговци (14 домакинства). Пър-

вите задоволявали нуждите и вкусовете на местното население. Техните доходи 

варират в широк диапазон от 365 гроша до 1 070 гроша, подчертавайки голяма-

та разлика между тях. Почти изцяло свойствена за християнската общност е 

търговията с текстилни стоки и търговията с добитък. Би могло основателно да 

се твърди, че това е един от секторите, в които християнското население тясно 

се специализира. 

Почти няма градска квартална структура, в която търговията да не е застъ-

пена. Изключение прави единствено махалата Мустафа челеби зиммиан, в която 

населението е изцяло земеделско. Що се отнася до останалите махали на града в 

тях пребивават широк спектър от лица, глави на домакинства, които се занима-

ват с някаква търговска активност. Това което прави впечатление при работата с 

теметтуат дефтера от 1845–46 г. е буквалното струпване на лица, занимаващи се 

с търговия в една от най-големите махали на града – Искендер бей. Сред 63-те 

домакинства, които представляват 23% от населението на махалата, освен голе-

мия брой одунджии и бакали, срещаме амбулантни търговци, ескиджии, туджа-

ри и пр.  
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Таблица 1.  

Разпределение на търговското съсловие на Разград по махали 
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Ахмед 

бей 
7 10 3 2 3 3 1 2 - 

Бахрам 

бей 
10 2 - 3 1 - - - 1 

Варош 13 5 8 - - - - - - 

Ибрахим 

бей 
2 1 1 1 2 - - - 2 

Искендер 

бей 
17 23 8 1 2 1 1 1 1 

Касъм 

бей 
5 8 5 1 1 - - 1 - 

Меми ага 6 3 4 - 1 1 - - - 

Мустафа 

челеби 
14 4 1 2 - - 1 1 - 

Хаджи 

Мехмед 
2 8 4 2 1 1 2 - - 

 76 64 34 12 11 6 5 5 4 

 

Разглеждайки професионалната ориентираност на населението по кварта-

ли, прави впечатление тенденция към специализация или по-скоро съсредото-

чие на определени поминъци в някои от тях. Така например дребната локална 

търговия присъства във всяка една махала като най-голяма е концентрацията й в 

Бахрам бей, Варош, Искендер бей и Мустафа челеби. Бакалите са сред лицата, 

които имат най-голяма концентрация като цяло в Разград. Изследователите на 

проблема изтъкват, че те претърпяват известна еволюция по отношение на тър-

гуваните от тях стоки. Първоначалният набор от сол, пастърма, масло, маслини 

и зехтин постепенно се допълва от екзотични стоки и подправки. Появяват се 

морски деликатеси, кафе и какао, захар и други вносни стоки (Gavrilova, 1999, 

p. 74; Todorov, 2017, p. 329). Липсата на конкретни данни затруднява изгражда-

нето на точен профил на бакалите като вид търговци в Разград, но големият им 
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брой и преобладаващото им място във всяка махала говори в посока на това, че 

именно те са търговците в града, които в най-голяма пълнота успявали да задо-

волят вкусовете на местното население, превръщайки своите дюкяни в нещо 

като по-късно появилите се колониали.  

Изключително висока като цяло в Разград е концентрацията на лица, тър-

гуващи с дървен материал. Те се срещат във всички квартални структури като 

техният брой е преобладаващ в Ахмед бей, Искендер бей, Касъм бей и Хаджи 

Мехмед. Наличието на голяма група одунджии, както и професии, свързани с 

обработката на дървен материал (бъчвари) не е изненада. Наред със земеделие-

то, дърводобива и дървообработването се оформя като типичен поминък за на-

селението на Разград. Географското разположение на града, което го ситуира 

насред Делиормана, с изобилие на гори, а от там и на дървен материал, съвсем 

естествено ориентира голяма част от населението към този сектор. 

Туджарите са търговци, които оперират на по-широки пазари, включител-

но осъществяват и външна търговия (Todorov, 2017, p. 335). Това не изключва 

да осъществяват търговски операции на местния пазар, но основно те са анга-

жирани с търговия на по-далечни разстояния в рамките на империята. Най-

голям е броят им в махалите Ахмед бей, Ибрахим бей и Искендер бей. Присъст-

вието на туджари в Разград е по-скоро ограничено и твърде малко за един град-

ски център (общо 11 домакинства). Безспорно размириците в региона и неси-

гурността за пътуване, която създават, оказва силно въздействие върху тях. В 

контекста на това е изключително интересен фактът, че всички те са обозначени 

като аяк туджари
6
, което буквално означава, че това са „търговци на крак“. Аяк 

туджарите били търговци, които търгували на открито, със стока, разположена 

на малки сергии или на земята. Въпреки това стандартно определение за този 

вид търговци, предвещаващо несигурен начин на живот, теметтуат дефтерът от 

40-те години на XIX в. дава ясно да разберем, че това са едни от най-заможните 

представители от този сектор на икономиката в Разград. Нещо повече, регистъ-

рът ни среща с лица – аяк туджари, които в разрез с даденото определение, раз-

полагали с по няколко дюкяна. Така например Хафъз Салих, син на Сюлейман 

от махала Ибрахим бей е аяк туджар и едновременно с това притежава 10 дюкя-

на
7
. 

Сред лицата заети със занаяти или някаква професия в Разград, търговците 

(туджари) са с най-голям доход. Прави впечатление, че сред търговците, нами-

                                      
6
  Изказвам благодарности на проф. Айше Каяпънар от Турския национален универси-
тет по отбрана, Анкара и М. Гюрипек от Истанбулски университет за уточнението и 
специализирания превод на термина „аяк туджар“. 

7
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Istanbul, ML. VRD. TMT.d, 11959, p. 11.  
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ращи се в горната част на икономическата стълбица, се наблюдава комплексен 

характер на получаваните приходи. Така например един от най-крупните разг-

радски търговци (туджари) Хаджи Мехмед, чийто регистриран доход възлиза на 

1 281 гроша, получава тази сума освен от професията му на туджар (450 гроша), 

от 2 дюкяна (96 гроша), една воденица (550 гроша), лозе (35 гроша), три биво-

лици (120 гроша) и една крава (25 гроша). Сходно е положението и при най-

крупния бакалин в града с доход от 1 190 гроша Хаджи Дервиш оглу Мустафа. 

От тях 450 гроша получава от професията си, 90 гроша от дюкян, 560 гроша от 

овце и по 45 гр. от лозе и биволица. Примерите могат да бъдат продължени, но 

в общи линии се налага заключението, че капиталите, натрупани при по-

заможната част от разградските търговци, се дължат в повечето случаи и на 

допълнителни доходи от други дейности.  

Таблица 2.  

Икономически профил на най-заможните и най-малоимотните търговци 

(аяк туджари), бакали и амбулантни търговци в Разград през 1845–1846 г.
8
 

Професия  
Хаджи кара 

Мехмед, син на 
Юсуф 

 
Барутчи Абил, 
син на Мустафа 

Аяк туджар 

 Количество Доход
9
  Количество Доход 

Общ доход  1 281 Общ доход  250 

От професи-
ята 

 450 
От професи-

ята 
 250 

Лозе 3 ½ евлек
10
 35 Чифт волове 1 чифт  

Биволица 3 бр. 120    

Малак 1 бр.     

Крава 1 бр. 25    

Дюкян 2 бр. 96    

Воденица 1 бр. 550    

Бакал 

 
Хаджи Дервиш оглу 

Мустафа 
 

Хафъз Мехмед, 
син на Ахмед 

 Количество Доход  Количество Доход 

Общ доход  1 190 Общ доход  135 

                                      
8
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Istanbul, ML. VRD. TMT.d, 11940; ML. VRD. TMT.d, 
11943; TMT.d, 11969; ML. VRD. TMT.d, 11971; ML. VRD. TMT.d, 11973.  

9
  Всички представени суми в тази и следващите таблици, които се отнасят до данъците 
и приходите на населението в двете изследвани селища са дадени в грошове. 

10
  Евлек – 1 четвърт от дюнюма. 
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Бакал 

От 
професията 

 450 
От 

професията 
 120 

Лозе 3 ½ евлек 35 Лозе 1 ½ евлек 15 

Биволица 1 бр. 45 Бивол 1 бр.  

Крава 1 бр. - Малак 1 бр.  

Дюкян 1 бр. 90    

Овце 80 бр. 560    

Агнета 15 бр.     

Амбулантен 
търговец 
(черчи) 

 
Радко, син 
на Димитър 

 
Мехмед, син 
на Ибрахим 

 Количество Доход  Количество Доход 

Общ доход  770 Общ доход  150 

От 
професията 

 750 
От 

професията 
 150 

Лозе 2 евлек 20 Кон 1 бр.  

Биволица 1 бр. 45    

Кон 1 бр.     

 

В същото време сред търговското съсловие на Разград откриваме и лица, 

чиито доходи ги ситуират на границата на оцеляването. Дефтерът от 1845–1846 

г. показва ясно тяхната малоимотност. Единственият регистриран доход на тези 

лица е от професионалните им занимания. Стопанството им, там където го има, 

е силно ограничено до бивол, кон или чифт волове, а страничните им доходи са 

по-скоро изключение. 

Таблица 3. 

Годишен доход на населението в Разград през 1845-1846 г. 

 Разград 

Общ доход 828 135,5 

Среден доход на домакинство 642 

Доходи от земеделие 51,3% 

Доходи от професия 48,7% 

 

Противоположни като мащаб на извършваната търговия са останалите 

представители на търговското съсловие – амбулантните търговци, ескиджиите, 

къйъджиите и джамбазите. Известно сходство съществува между бакалите, 

джамбазите и одунджиите. Средният им доход варира в диапазона между 448 

гроша – 469 гроша. Регистрираните единадесет къйъджии са със среден доход 
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от 277 гроша, а ескиджиите и хлебарите получава годишно съответно по 244 

гроша и 396 гроша. Базирайки средните годишни доходи на лицата, занимаващи 

се с някакъв вид занаяти в Разград, прави впечатление техните средни измере-

ния за града като цяло. Въпреки това доходите на голяма част от лицата, зани-

маващи се с търговия са твърде далеч от средните доходи на земеделското със-

ловие, което преобладава в града, от съдържателите на тимари и военното със-

ловие, както и от самите средни доходи на града като цяло. 

Таблица 4.  

Икономически профил на търговското съсловие 

в Разград през 1845–1846 г. 

№ Професия Брой 
Общ 

доход 

Най-

висок 

доход 

Най-

нисък 

доход 

Среден 

доход 

1 Бакал 76 34795 1190 135 458 

2 Одунджия 64 30037 1080 160 469 

3 Амбулантен търговец (черчи) 34 12361 770 150 364 

4 Къйъджия
11
 12 3325 420 100 277 

5 Аяк туджар 11 6518 1281 250 593 

6 Ескиджия
12
 6 1465 305 170 244 

7 Хлебар (Етмекджи) 5 1981 420 351 396 

8 Джанбаз 
13
 5 2240 850 280 448 

9 Беззаз 4 3095 1050 550 774 

  
217 

(17%) 
   447 

 

Всички представени данни, базирани почти изцяло на теметтуат дефтера от 

1845–1846 г., показват състоянието на търговското съсловие в града, в което 

ясно личат белезите на твърде размирния XVIII в., който населението на Разг-

рад и казата преживява и който намира своето отражение и през следващото 

столетие. Липсата на спокойствие и защита във външната търговия съвсем ес-

тествено рефлектира върху твърде малкия брой туджари, джамбази и изобщо 

липсата на базергяни в града. Не по-малко разтроена е и локалната търговия. От 

300-та дюкяна, които Челеби споменава през XVII в. са останали много по-

                                      
11
  Търговец на тютюн 

12
  Търговец на предмети втора употреба. 

13
  Търговец на добитък 
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малко. Теметтуат дефтерът дава сведения за наличието в града на 166 дюкяна, 3 

хана, 6 кафенета, няколко механи и една хлебарница. Градът бавно се възражда 

след разрушенията през 1828 г. Арменското население така и не се завръща. 

Въпреки това обаче податките, които ни дават османските документи, ни показ-

ват, че Разград върви усилено към възстановяване след множеството кризи, 

които изживява и към стабилизиране на стопанството и местната си икономика. 
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