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Abstract: The article provides new information on the socio-economic 

development of Northern Dobrudzha in the 19
th
 c. extracted from unpublished 

Ottoman documents – temettuat defters. Those documents provide valuable 

information for the demographic picture, social, ethnic and religious characteristics 

of the settlements in the Ottoman Empire. Another important source of information 

for the history of the region is Balcho Neykov's memoirs. The problem of the Ottoman 

agrarian policy in Northern Dobrudzha and the role of the local Ottoman elite has 

not been studied before, but the provided new sources give new perspective and 

support innovative theses. 
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През първата половина на XIX в. Османската империя е изправена пред 

периодични кризисни ситуации, които в една или друга степен оказват влияние 
върху икономическото ѝ развитие и засягат различни части от нейната терито-
рия. На практика от края на XVIII в. до 1829 г. империята е в периодични войни 
с Русия, които пряко засягат североизточните османски провинции – админист-
ративно обхванати в еялет Силистра.  

Управлението на султан Махмуд II (1808–1839) е свързано с изключително 
активна реформаторска дейност, засегнала всички аспекти на политическия и 
социален живот на османското общество. В началото на своето управление 
Махмуд II трябва да се справи с анархията в провинциите и обезсилването, и 
подчинението на местните аяни, което в значителна степен успява да реализира, 
централизирайки държавата по този начин. Следващите стъпки в посока на 
премахване на двата класически елемента от военната организация на империя-
та – еничарите и спахиите, които отдавна не представляват нейната военна сила 
съответно през 1826 и след 1831 г., също трябва да бъдат признати за успешни. 
Премахването на спахийската организация е доведено до успешен край от сина 
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на Махмуд II – султан Абдулмеджид I (1839–1861). От своя страна Абдулме-
джид I не само продължава реформената дейност на своя бележит баща, но и до 
известна степен я задълбочава, като по този начин Османската империя необра-
тимо тръгва по своя проевропейски път (Lewis 2003, pp. 108-157). 

В българската историография реформената дейност на двамата султани се 
разглежда твърде повърхностно и необективно и за съжаление често пъти с твърде 
голяма национална натовареност. Основните аргументи на националната истори-
ография се ограничават до половинчатия характер на реформите, неприлагането им 
в действителност, изразено с трафаретния израз, че „останали на хартия“1. Този 
подход към реформената политика на Махмуд II и Абдулмеджид I води до сериоз-
ни историографски деформации, които изграждат перцепцията за историческото 
развитие на българите през XIX в. като едва ли не паралелна действителност на 
тази, в която империята е един загиващ политически организъм. Този проблем се 
задълбочава, когато специалистите се концентрират единствено върху т.нар. поли-
тическо и културно възраждане. Създава се впечатлението, че българите и Османс-
ката империя са два паралелно съществуващи свята, които нямат допирни точки 
или ако има такива те винаги са с характер на конфликт. 

Настоящото изследване си поставя за цел да внесе повече конкретика по от-
ношение на промените настъпили в резултат на реформите в османската аграрна 
система в един регион, който в известна степен оправдано в литературата е обосо-
бен като „особен случай“, а именно Добруджа (Georgieva, 1999, pp. 123-130). Ана-
лизът обхваща три добруджански кази – Балчик, Мангалия и Кюстенджа. Инфор-
мацията е извлечена от един особено пълноценен османски тип документация – 
теметтуат дефтерите (Georgieva, 2011, pp. 531-542). Основната ни теза е, че именно 
реформите на султаните Махмуд II и Абдулмеджид I създават твърде благотворен 
икономически климат, в който една значителна част от българското население в 
Добруджа получава възможност да придобие един твърде висок икономически 
статус, благодарение на собствените си усилия и предприемчивост.  

 
Историографските митове 
В българската историография и в частност в нейното марксистко направ-

ление е наложено мнението, че през XIX в. османската аграрна система е доми-
нирана от чифлиците. Води се твърде безплодна дискусия относно тяхната поя-
ва, разпространение и мащаби (Hristov, 1976; Gandev, 1976; Dimitrov, 1955). 

                                      
1  Това впечатление се създава най-често, когато изследователите използват основно 

дипломатически документи или доказват тезите си с дописки от българския емигран-
тски периодичен печат. Типичен пример за отричане на реформите, макар и да прила-
га множество примери, че те са проведени е Христо Христов (Hristov, 1973, p. 100). 
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Като изключим изследванията на Стр. Димитров, при когото единствено се 
наблюдава обективен подход към проблема, останалите автори се обединяват 
около тезата, че налагането на чифлишкото земевладение е свързано с поголов-
но обезземляване на българското население, отнемане на земите му, които то 
притежава с тапия, посредством поставянето на селяните в зависимост от тър-
говско-лихварския капитал. Изследванията на Хр. Христов и Хр. Гандев, регио-
нално съсредоточени във Видинско, Софийско, Кюстендилско и Македония, 
налагат тезата в историографията, че случващото се в посочените райони е об-
щовалидно правило въобще за икономическото развитие на българските земи 
като част от Османската империя. Единствено Стр. Димитров на няколко пъти в 
своите изследвания подчертава, че към темата трябва да се подходи регионално, 
т.е отчитайки спецификата на отделните региони, а не чрез обобщения. Той 
основателно подлага на съмнение тезата, че чифлишкото земевладение било 
фактор, обуславящ някакъв сериозен глад за земя, особено що се отнася до Се-
вероизточна България (Dimitrov, 1960, p. 264). 

 
Личните стопанства на селяните в Добруджа 
Въпросът за размера, структурата и производствения капацитет на личните 

стопанства на селяните през XIX в. все още не е достатъчно изследван. Подобна 
е ситуацията и по отношение на аграрния режим в Империята в посочения пе-
риод.  

Информацията от теметтуат дефтерите позволява изследването именно на 
тези важни проблеми от аграрната история на българските земи през 40-те го-
дини на XIX в. За целта на първо място ще се спрем на личните стопанства на 
селяните, които имат регистриран доход над 10 000 гроша. Този подход е изб-
ран поради няколко причини. На първо място годишен доход в подобен размер 
е твърде значителен за посочения период. Тази категория стопани може да се 
обособи като богати селяни, чиито стопанства безспорно са пазарно ориентира-
ни, което естествено означава различен социален статус. Същевременно ще 
разгледаме и цялостната икономическа ситуация в селищата, в които те са ре-
гистрирани с цел да покажем, че те не са изключение, а по-скоро правило по 
отношение на стопанското развитие на добруджанските села. Това ще ни позво-
ли да видим, че механичното пренасяне на стопански характеристики на едни 
региони върху други неизбежно води до историографски деформации. Тези 
стопанства по структура и размер са почти идентични с чифлиците на провин-
циалната аристокрация, макар и в регистрите да не са регистрирани с този тер-
мин. Това са лични стопанства, създадени по пътя на покупко-продажбата, кое-
то показва за пореден път, че правната норма, строго регламентираща собстве-
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ността на земята в Османската империя в разглеждания период е по скоро прав-
на фикция, отколкото реалност. Количеството притежавана земя се определя от 
финансовите възможностите на отделния стопанин да се сдобие с нея, без да 
среща пречки от страна на държавата за това. Нейното притежание от своя 
страна води до повишаване на икономическите възможности на нейния собст-
веник. 

Именно за това на първо място ще разгледаме 35-те регистрирани стопани 
в трите кази – Балчик, Мангалия и Кюстенджа именно по този признак – коли-
чество на притежаваната земя. Първо трябва да направим някои предвари-
телни пояснения относно регистрацията на земята в теметтуат дефтерите. Дър-
жавните чиновници извършили описа са вписвали притежаваните земи, поде-
ляйки ги на две части – mezrû tarla /засята нива/ и gayr mezrû tarla (друга нива). 
От първата част е регистриран доход, а от втората не, което ни навежда на ми-
сълта, че се касае за земи оставени на угар, макар и отново да са определени 
като засети (mezrû tarla).  

Средното количество притежавана земя от тези стопани възлиза на 605,2 
дюнюма, количество твърде сериозно на фона на останалите региони в руме-
лийските части на империята. С най-голямо количество владяна земя (над 1000 
дюнюма) са регистрирани следните стопани: 

Таблица 1.  

Собственици на земя в размер над 1000 дюнюма 

име село 
количество 

земя/дюнюми 
доход 

Гочи /?/2 Калъджъ /вер. Тюленово/ 1900 14 273 

Никола Стоян3 
Арнабудлар/дн. Гурко-
во/Македонка/  

1400 18 495 

Съби Стоян4 Кьойлюк /дн. Иречек/ 1120 22 660 

Жечо5 Кълъджъ Яйланлък /?/ 1000 14 864 

кара Стойко6  Шабла 1000 14 602,5 

 

                                      
2  Devlet Arşivleri Başkanlığı – Istanbul /ex Başbakanlık osmanlı arşivi/, ML.VRD.TMT.d. 

11885, s. 39. От тук нататък ще използваме сигнатурата BOA за обозначение на доку-
ментите съхранявани в Османския архив в Истанбул.    

3  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11885, s. 21. 
4  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11885, s. 30. 
5  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11886, s. 71. 
6  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 16395, s. 95. 
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Веднага трябва да се отбележи, че първите четирима стопани собственици 
на най-голямо количество ниви са жители на Котел. Това е поредното доказател-
ство за изключително важната роля на котленските предприемачи в развитието на 
добруджанската икономика. До момента информацията за структурата и разме-
рите на техните стопанства се съдържа основно в българската документация – 
лични сметки или спомени, но теметтуат дефтерите внасят нужната конкретика в 
тази посока. Ще илюстрираме какво представлява едно подобно стопанство само 
с два примера от посочените – това на Съби Стоян и Никола Стоян, т.к предстои 
по-задълбочено изследване на котленската икономика в Добруджа. 

Стопанството на Съби Стоян в с. Кьойлюк включва 520 дюнюма засята 
нива, от която той получава доход от 15 300 гр. през 1260 г. и 14 000 през 1261 
г7. Оставената на угар земя е в размер на 600 дюнюма. Десятъците от пшеница и 
ечемик възлизат съответно на 150 и 40 килета. Животните които притежава 
котленеца Съби, син на Стоян са следните: дойни крави – 3; ялови крави – 3; 
волове – 14; телета на една година – 3; кобила с жребчета – 4; кобила с новоро-
дени жребчета – 4; жребчета на две години – 4; жребец – 1; товарен кон – 3; 
телец на две години – 3; магарета – 4. Овцете, които отглежда в личното си сто-
панство Съби са дойни – 700, ялови – 980. Броят на посочените животни показ-
ва, че стопанството на Съби, син на Стоян е своего рода чифлик, макар и да не е 
обозначено по този начин от регистратора. 

Стопанството на Никола, син на Стоян в с. Арнабудлар включва 400 дю-
нюма засята нива с доход от 11 700 гр. за 1260 г. и 10 000 гр. за 1261 г8. Другата 
нива възлиза на 1000 дюнюма. Десятъците от пшеница и ечемик са съответно 
100 и 30 килета. Животните, на които е собственик Никола са следните: дойни 
крави – 3; ялови крави – 2; волове – 12; теле на две години – 2; теле на една го-
дина – 3; кобила с жребчета – 17; жребчета на една година – 6; жребец – 1; то-
варен кон – 2; магарета – 2. Собственик е и на 600 дойни овце и на 1000 ялови. 

От посочените данни могат да се направят няколко важни извода. На първо 
място прави впечатление голямото количество незасети ниви. Безспорно една 
част от тях са земи оставени на угар. Другата част обаче най-вероятно се изпол-
зва за паша на овцете. Тези котленски стопанства са определяни в литературата 
като чифлик с къшла (Todorov & Todorov, 2013, p. 56). По-голямата част от до-
ходите идват от обработването на земя – при Съби, син на Стоян те са 67,5% от 
общия доход, а при Никола, син на Стоян – 63,2%. Това показва, че се касае за 
земеделски стопанства, при които животновъдството е допълнителен елемент, 

                                      
7  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11885, s. 30. 
8  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11885, s. 21. 



327 

но важен източник на доходи. Така приходите от отглежданите овце на двамата 
стопани са следните: Никола, син на Стоян получава годишно от 600 дойни 
овце – 3750 гр., а от 1000 ялови – 3000 гр.; Съби, син на Стоян – от 700 дойни – 
4375 гр., а от 980 ялови – 2940 гр. Прави впечатление и голямото, и разнообраз-
но количество на притежаваните животни. Всичко това показва, че се касае за 
пазарно ориентирани чифлици, в които доминира земеделското производство, 
допълвано със животновъдство, което безспорно е също насочено към местните 
и общоимперските пазари. 

Интересно е да се види каква е данъчната тежест върху разглежданата ка-
тегория селски стопани. При описанието на всяко отделно хане са посочени и 
пълния набор от дължимите данъци на държавата в техния натурален (при деся-
тъците например) и паричен еквивалент. Отново ще използваме за пример по-
сочените вече стопани.  

Никола, син на Стоян дължи следните данъци в паричен еквивалент: джи-
зие – висока категория /alâ/ - 90 гр.; вергия – 325 гр.; десятък от пшеница и ече-
мик – съответно по 1000 и 150 гр; адед-и агнам – 480 гр.; ресм-и отлак – 410 гр. 
Общата парична равностойност на дължимите данъци възлиза на 2455 гр. или 
13,2% от годишния му доход. Ако разхвърлим този доход върху отделните ме-
сеци идва, че котленецът Никола живее с 1541,25 гр. месечно и до средата на 
февруари работи, за да се издължи на държавата. 

Тук логично следва въпросът, регистрираните 35 жители на изследваните 
кази с доходи над 10 000 гроша изключение ли са от останалото население на 
селищата, чиито жители са те? Не се ли касае за прословутата класова диферен-
циация на селското население, която марксистката историография твърде нат-
рапчиво посочваше като основен процес сред селячеството?  

Общият брой селища, в които са регистрирани тези стопани възлиза на 10. 
В следващата таблица ще посочим средното количество на притежаваната земя 
в тези селища, както и средните доходи на жителите им. 

Таблица 2. 

Средни доходи и количество притежавана земя в изследваните селища 

село 
брой ханета средно коли-

чество ниви 
среден 
доход християни мюсюлмани общо 

? (неразчетено) 10 3 13 268.1 5250 

Кьойлю9 1 3 4 690 12107.5 

                                      
9  Дн. Иречек, обл. Добрич. 
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Кър Ахмед10 7   7 387.8 5852.7 

Кълъджъ11 7 5 12 384.5 3633 

Малкоч12 1 3 4 512.5 7091.2 

Юч орман13 18   18 377.1 5611.3 

Сатълмъш14 28 2 30 351 6049 

Яйлаклък15 1 16 17 357.6 4802 

Хаджи16 Байрям 1 7 8 577.5 10345.8 

Шабла 85 29 114 272.2 5617.5 

 
Както става ясно от посочените данни и в десетте селища средното коли-

чество на притежаваната земя е твърде високо, което означава, че в Добруджа 
няма глад за земя или концентрация на такава в ръцете на определен кръг от 
лица, най-често представители на провинциалната аристокрация. Средните до-
ходи показват значително висока икономическа ефективност на стопанствата в 
разглежданите селища. По-голямата част от жителите на изследваните села са 
земеделци (erbab-i ziraat), които притежават достатъчни по големина лични сто-
панства и най-вероятно успяват да заделят част от произведените основно зър-
нени култури за пазара. Тук трябва да се има предвид и високото плодородие на 
земята в крайморска Добруджа, което позволява на собствениците например на 
200 дюнюма земя да получат висок доход от нея. Ще илюстрираме това твърде-
ние с няколко примера. Жителят на с. Сатълмъш Тончо, син на Стоян обработва 
160 дюнюма ниви, от които получава годишен доход от 4500 гроша17. Допълни-
телен годишен доход от 218,5 гроша му носят и отглежданите 35 дойни овце и 
още 75 гроша от 25 ялови. Основните доходи при Тончо идват от земеделието и 
отглежданите житни култури – пшеница и ечемик. Жителят на същото село – 
Недьо /?/ обработва 220 дюнюма ниви, от които получава доход от 7200 гро-
ша18. Допълнителен доход му носят две дойни крави в размер на 30 гроша, как-
то и 10 дойни овце – 62,5 гр. и 20 ялови – 60 гр. Годишният му доход възлиза на 
7352 гр. Могат да бъдат приведени още много примери, но и тези позволяват да 
се направи заключението, че в основата на високите доходи на жителите в изс-

                                      
10  Дн. Божаново, обл. Добрич. 
11  Дн. Тюленово, обл. Добрич. 
12  Дн. Селце, обл. Добрич. 
13  Дн. Горичане, обл. Добрич. 
14  Дн. Езерец, обл. Добрич. 
15  Вероятно дн. Вама Веке, обл. Констанца, Румъния. 
16  Дн. Хаджи Димитър, обл. Добрич. 
17  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11886, s. 25. 
18  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11886, s. 60. 
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ледваните села стои количеството притежавана земя. Тя е тази икономическа 
категория, която определя финансовият статус на селяните. Стр. Димитров оп-
ределя собствениците на земя между 201 и 300 дюнюма като заможни селяни, 
които вече използват наемен труд – предимно временно наети работници като 
жътвари, харманджии и др. (Dimitrov, 1960, p. 232). В действителност, с оглед 
на доходите получавани от посоченото количество земя констатацията му се 
потвърждава и може да се допълни, че на практика това е средната класа сред 
селяните. Те имат значителни доходи, които им позволяват да инвестират в 
своите стопанства и в следващите десетилетия да увеличават количеството на 
притежаваната земя по пътя на покупко-продажбата. 

 
Чифлиците 
Стопанствата на изследваните 35 селяни могат да бъдат сравнени с регист-

рираните в теметтуат дефтерите чифлици, собственост предимно на провинци-
алната османска аристокрация. Това ще позволи да видим тяхната структура и 
ще ни позволи да причислим личните стопанства на изследваните добруджанс-
ки селяни именно към тази аграрна категория, която обаче съвсем не е домини-
раща в аграрните отношения в изследвания период. Това от своя страна ще до-
каже, че посочените историографски митове съвсем не са приложими за тери-
торията на Добруджа. 

Разполагаме с данни за общо за седем чифлика, собственост на отделни 
представители на провинциалния османски елит: 

Таблица 3. 

Регистрирани чифлици в теметтуат дефтерите, 
собственост на провинциалния османски елит 

собственик селище 
количество зе-
мя/дюнюми 

годишен доход 

Саид паша, валия на 
Силистра19 

Махмуд куюсу (дн. Из-
вору Маре, Румъния) 

380 34 540,2 

Хаджи бей20 
Идрис куюсу (дн. Вете-
рану, Румъния) 

250 11390 

Хасан бей21 
Потур, (дн. Пандуру, обл. 
Тулча, Румъния) 

350 16 090 

                                      
19  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 12127, s. 2. 
20  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 12127, s. 12. 
21  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11881, s. 147. 
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Хасан бей22 
Карахарман ( дн. Ваду, 
обл. Констанца, Румъ-
ния) 

300 20 320 

Мурад бей23 
Пелетли (дн. Съчеле, 
обл. Констанца, Румъ-
ния) 

200 15 282,5 

Ел-хадж Исмаил ага24 Кърлар (?) 400 15 945 

Ел-хадж Исмаил ага25 Хайдар (?) 400 10 833 

 
Веднага прави впечатление не голямото количество земя, включено в тези 

чифлици. В сравнение със стопанствата на 35-те християни, при които прите-
жаваната земя е в значително по-големи размери. Същото се отнася и за годиш-
ните доходи. Ще разгледаме по-подробно три от посочените чифлици. 

Особено интересен е този на силистренския валия Саид Мехмед паша. Той 
е представител на кримските татари, които се преселват в Добруджа след 1812-
1813 г., и които постепенно успяват да се инфилтрират в османския елит дости-
гайки до доста високи постове в провинциалната администрация. Така Саид 
Мехмед паша става за пръв път валия на Силистра при управлението на султан 
Махмуд II вероятно през октомври-ноември 1833 г., а на 8 юни 1835 г. получава 
и везирски сан (Süreyya, 1996, s. 1457). В последствие с известни прекъсвания е 
пет пъти назначаван за валия на Силистра. За началото на кариерата му Балчо 
Нейков пише следното: „Саид паша става един от най-драгите на султан 

Махмуд…на който Саид паша султанът харизва не само селището Пещера и 

махмудкьойското, ами му харизва и други такива около 12 селища“. По отно-
шение на чифлика му отново Нейков дава твърде конкретна и вярна информа-
ция: „А пък в Махмудкуюсу постоява Саид паша голям чифлик и като много 

любимец на добитък, каквито като бил бедняк крадял, а сега има и що да си 

завъди такива, и то от каквито обича, затова в чифлика си освен местни по-

роди коне, говеда, овце, кози и др., но и от Анадола поръчва да му донесат по 

няколко стотини от тамошните с широките опашки овце – карабаш – и 

от енгюрските бели – тифтик, със скъпа козина кози, каквито завъди той с 

хиляди. Но само инак се показа не мохамеданец, а тиранин европеец. Защо-

то не позволяваше и други да си завъдят от тия неговите тъй вече нарече-

ни Саид пашови карабаши и тифтици“ (Neykov, 1985, p. 268). Както ще се 
убедим напълно достоверните данни, които ни дава Балчо Нейков са особено 

                                      
22  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11881, s. 80. 
23  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11882, s. 77. 
24  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 12148, s. 98. 
25  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 12148, s. 99. 
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важни както за създаването на чифлика на Саид Мехмед паша, така и за бурната 
му кариера. Ще предадем цялостното съдържание на чифлика в Махмуд куюсу: 

Таблица 4. 

Чифлик на Саид Мехмед паша, валия на Силистра 

Чифлик на Саид Мехмед 
паша, валия на Силистра26 

Засята нива: 380 дюнюма – годишен доход: 29 448 гроша 
за 1260/1845; 30 012 гроша за 1261/1846 г. 
Впрегатен вол: 20 чифта 
Дойни крави: 14 глави – годишен доход: 252 гр. за 
1260/1845 г.; 224 гр. за 1261/1846 г. 
Ялови крави, телета и телета на 1 година: 100 глави 
Впрегатен бивол: 3 глави 
Биволица: 4 глави – годишен доход: 100 гр. за 1260/1845 
г.; 64 гр. за 1261/1846 г. 
Дойни овце: 552 глави – годишен доход: 2760 гр. за 
1260/1845 г.; 2484 гр. за 1261/1846 г. 
Дойни кози: 102 глави – годишен доход: 229,5 гр. за 
1260/1845 г.; 204 гр. за 1261/1846 г. 
Ялови овце: 610 глави – годишен доход: 1525 гр. за 
1260/1845 г.; 1220 гр. за 1261/1846 г. 
Дългокосмести /Ангорски/ и късокосмести ялови кози 
/tiftik ve âri üz keçi/: 113 глави – годишен доход: 226 гр. за 
1260/1845 г.; 182 гр. за 1261/1846 г. 
Кобили: 65 глави 
Жребец на 3 години: 24 глави 
Жребец на 2 години: 31 глави 
Жребец на 1 година: 22 глави 
Жребец /aygır/: 1 
Вятърна мелница: 1 с два камъка 
Общ доход за една година: 34 540,2 гроша  

 
Явно пословичната любов на Саид паша към животните, които „преди това 

крадял“, за която твърде колоритно ни съобщава Балчо Нейков е вярна, както и 
целит му разказ относно чифлика в Махмуд куюсу. В действителност се наблю-
дава твърде голямо разнообразие на отглежданите жевотни, но отново 85% от 
общия годишен доход идват от обработваната земя и в частност от отглежданата 
пшеница и ечемик. Десятъците платени за двете култури възлизат на 280 килета 
пшеница, 64 килета ечемик и 72 килета овес или цялото количество пожънати 
зърнени култури са в обем от 2800 килета пшеница, 640 килета ечемик и 720 ки-
лета овес. Това е твърде голямо количество зърнени култури, които безспорно са 

                                      
26  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 12127, s. 2. 
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насочени към пазара. Чифликът на Саид паша има класическа структура – обра-
ботваеми земи, животни и мелница. Наличието на последната безспорно указва 
пазарната ориентираност на чифлика. Същевременно от нея е регистриран доход 
от 600 гроша, но изрично е посочено, че тя се отдава под наем, което означава, че 
обслужва и стопанствата, които попадат в периметъра на чифлика. 

При останалите чифлици също по-голямата част от доходите идват от обра-
ботваната земя. В структурата на всичките останали шест чифлика също присъст-
ва воденица или вятърна мелница. От изследваните 35 християни само двама са 
собственици на вятърни мелници: Васил, жител на с. Юч орман27, който получава 
годишен доход от вятърната си мелница в размер на 1400 и 1500 гроша съответно 
за 1845–1846 г. и Йорги от Шабла с доход от 1200 и 1300 гроша за двете години28. 

От посочените данни могат да се направят следните важни изводи. На пър-
во място чифлиците на отделните представители на провинциалния елит не 
представляват крупни стопанства със земи в размери, застрашаващи личното 
стопанство на останалото население в областта. В проучената документация, 
която обхваща територията на казите Балчик, Мангалия, Кюстенджа и Бабадаг, 
няма регистрирани други чифлици, чиито собственици да са представители на 
управляващия елит, което означава, че те не са твърде много и не доминират 
аграрната структура на Добруджа в разглеждания период. Количеството на об-
работваната земя при 35-те добруджански селяни е в значителна степен по-
голямо от тази на османските чифликчии. В случая този факт потвърждава мне-
нието на Стр. Димитров, че чифлиците в Североизточна България не са фактор, 
обуславящ някакъв сериозен глад за земя сред селячеството и че подобни твър-
дения трябва да бъдат коригирани (Dimitrov, 1960, p. 264). Това означава, че 
Добруджа притежава и може да предостави достатъчно количество обработвае-
ма земя за тези нейни жители, които насочват своята стопанска активност към 
този отрасъл на местната икономика. Те имат възможността и финансовия ка-
питал да се сдобият с достатъчно количество земя по пътя на покупко-
продажбата. Те успяват да създадат значителни за времето си стопанства, с до-
миниращо земеделско производство, съчетано с отглеждането на животни, от 
които те получават допълнителни доходи. Безспорно благотворно влияние вър-
ху всичко това оказват проведените от държавата реформи и най-вече целена-
сочената държавна политика спрямо възстановяването на Добруджа. 

Всичко това за пореден път доказва, че парадигмата „Гандев-Христов“ по 
отношение на положението на селското население в Османската империя през 

                                      
27  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 11886, s. 2. 
28  BOA – Đstanbul, ML.VRD.TMT.d. 16395, s. 53. 
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XIX в., преповтаряна и в по-нови изследвания, трябва да бъде изоставена и най-
вече да се подходи с методологията на микроисторията при изследването на 
тези изключително важни аграрни проблеми в новата ни история. За да се дос-
тигне до обективната историографска истина трябва да се подходи регионално 
при изследването на аграрните отношения през XIX в., стъпвайки основно на 
богатата османска документация.  
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