
236 

Известия на ЦСИИ / Proceedings of CEHR, Vol. VII, 2022 

 

 

МОДЕЛИ В СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩАТА  

ОТ НАХИЯ КАРА ЛОМ ПРЕЗ XVI ВЕК 

 

Невена НЕДЕЛЧЕВА 

 

Received: 22.07.2022 

Available online: 21.11.2022 

 

 

Abstract: On the basis of unpublished Ottoman register material from 16th century 

the focus of this study is concentrated on the economic development of nahiya Kara 

Lom during the first centuries under Ottoman rule. The study will present the dynamics 

in the settlement development of the region, based on the retrospective presentation 

method. Attention is paid to the demographic changes that took place in the researched 

region after the arrival of the Ottomans in these lands until the 16th century. The study 

of these two components is important because they directly affect the economic 

development of the region. The sixteenth century is the time when the economic 

development of the settlements in the Kara Lom region can be observed best and in the 

greatest detail. Detailed (mufassal) tax records from the century give full information 

on the monetary and natural components of land rent, the taxes of cereal crops and the 

taxes on farmed species of animals. The study of their values and variability in the 

settlements of the nahiya gives us the opportunity to highlight the specifics of their 

economic development. The researched data allow us to mark the individual and 

specific models of economic development of the nahiya Kara Lom during the 

considered period. The analysis of the monetary and natural component of the tax rent 

of the population highlights the leading position of agriculture in the region, which is 

characterized by a relatively well-expressed polyculture. All of this suggests the 

existence of continuity from the time of the medieval Bulgarian state. The inclusion of 

the Muslim population in these economic activities says a lot about the character of the 

population that settled the region in the 16th century. 
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Шестнадесетият век е възприеман от османската историография като време 

на разцвет на империята. Период, през който османската държава достига своята 

„класическа“ форма, която се характеризира с висока степен на централизация в 

една значително разширена територия, която включва редица провинции, завою-

вани при управлението на Селим I (1512–1520) и Сюлейман I (1520–1566) 

(Inalcık, 2002, pp. 39–46). Това е и времето, което бележи оформянето и появата 

на основните селища, чиито обитатели ще изграждат цялостната конфесионална 

картина в региона на бъдещата нахия Кара Лом. Рязкото увеличаване на селищ-

ната мрежа паралелно с нарастването на населението, са две важни предпоставки 

за стабилизирането на стопанския живот в тези части на империята и възприема-

нето на собствен модел на развитие. 

Данните от османските данъчни регистри за разглеждания период предлагат 

редица възможности за заключения, които могат да бъдат направени по отноше-

ние на характера на движението на населението, селищната мрежа, демографс-

ките промени и стопанското развитие в даден регион. Съкратените (иджмал) деф-

тери от XV в., поради типа информация, която се съдържа в тях, не позволяват 

да добием представа за стопанския облик на селищата в империята. От друга 

страна муфассал дефтерите от XVI в. предоставят подробни данни за произвеж-

даната продукция и отглежданите култури в отделните селища. За целта на нас-

тоящото изложение ще използваме информацията, която се съдържа в следните 

подробни регистри: 

- подробен (муфассал) дефтер на зеамети, тимари и хасове в казите и нахи-

ите Чернови, Русе, Ала килиса, Шумну и др., направени в интервала 1524–1550 

г., като частта за селищата от каза Хезарград (дн. гр. Разград) се отнася към1541–

1545 г.1 

- подробен поименен опис на данъкоплатното население от Никополски 

санджак, съставен през 1555–1556 г.2  

- подробен регистър на доставчиците на дребен рогат добитък, съставен 

през 1572 г.3 

Подбраният за изследване османски регистров материал дава обстойна ин-

формация както за етноконфесионалния характер на отделните селища, така и за 

административното им положение в този ранен период, за мястото им в аграр-

ните структури на империята, както и за стопанския профил на селищата, пос-

редством вписаните данъчни задължения към всяко от тях. Един широкоаспектен 

анализ би ни дал възможност да проследим от една страна наличието на 

                                                             
1  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) – İstanbul, ТТ.d 439. 
2  BOA – İstanbul, ТТ.d 382. 
3  BOA – İstanbul, KK.d 3929. 
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континуитет в поселищното развитие на региона, а от там на следване на опреде-

лени стопански традиции сред християнското население. От друга страна посто-

янният процес на заселване на мюсюлманско население е новият елемент, които 

има многоаспектно отражение върху профила на региона. Той се долавя в етно-

конфесионалните промени, които настъпват, в уплътняването на селищната 

мрежа и във влиянието, което внасят в стопанския живот. 

Преди да пристъпим към представяне на основните икономически актив-

ности на населението от селищата на нахия Кара Лом през XVI в. е необходимо 

да очертаем нейните граници със селищата, които я изграждат и мястото й в аг-

рарната структура на Османската империя. Изясняването на тези два аспекта е от 

изключителна важност за коректното оценяване на модела, който изследвания 

регион ще следва в своето стопанско развитие. 

През XVIII–XIX в. нахия Кара Лом е една от трите, които изграждат каза 

Хезарград с вписани 65 населени места. За пръв път името й се споменава през 

XVI в. във връзка със завието на Бали бей, за което е пояснено, че се намира в 

място, наречено Кара Лом4. Въпреки инцидентното споменаване на топонима в 

уточняването на дербенджийския статут на някои села, характера на изворовия 

материал – подробни муфассал дефтери, които са правени с оглед облагането на 

населението, включено в аграрната структура на империята, не дава възможност 

да добием представа за нейния селищен обхват. През XVI в. административното 

структуриране на империята е все още в етап на оформяне. Селищата, които през 

следващото столетие ще влязат в границите на новооснованата нахия Кара Лом 

принадлежат към различни административни единици – Чернови, Хезарград и 

Търново. След реформения акт на султан Сюлейман I всички села са включени в 

рамките на нахия Кара Лом, каза Хезарград. Именно поради това наш изходен 

пункт на изследване ще бъдат селата, които в средата на XVIII в. са вписани като 

прилежащи към Кара Лом. Тяхното извеждане и проследяване през XVI в. е въз-

можно посредством използването на ретроспективен анализ на изграждане на по-

селищната картина.  

Шестнадесетото столетие е време, в което се уплътнява селищната мрежа и 

демографския потенциал в териториите на бъдещата нахия Кара Лом. В средата 

на века на територията й се откриват 50 поселения, в които живеят 2426 дома-

кинства. В съпоставка с данните от предходни регистрации и особено на такива 

от втората половина на XV в. (Nedelcheva, 2017, pp. 435–446) основателно може 

да говорим за процес на демографски бум, който успява да се повтори едва през 

XIX в. Най-многобройни са изцяло мюсюлманските села – 27, които маркират 

                                                             
4  BOA – İstanbul, Mühimme defteri 48, с. 156. 
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процесите на презаселване на пустеещите южни части в изследвания регион през 

XVI в. Този свойствен за столетието процес на миграция на мюсюлманско насе-

ление към Балканите довежда до трайна промяна в етнорелигиозния облик в тази 

част от изследваната територия. Заедно с това регистрацията от 1555–1556 г. мар-

кира и друг важен процес, който ще се развие с пълна сила през следващия век. 

Това е постепенното разчупване на конфесионалната хомогенност на изцяло 

християнски дотогава села и заселването им с мюсюлманско население 

(Nedelcheva, 2021, pp. 207–228). От всички изследвани в средата на XVI в. села 

15 са със смесено население, а едва 8 все още са населени изцяло с християни. 

Въпреки това поселищната и религиозна преорганизация не води до промяна и в 

демографската характеристика на региона, който поне до края на века остава до-

миниран от християнския елемент. Достатъчно показателен е фактът, че близо 

68% от населението е християнско. В този смисъл, изследвайки стопанското раз-

витие на региона, е важно да бъде уточнено, че пред нас е регион с доминиращо 

християнско население, което все още има преобладаващо влияние и върху ико-

номическия му профил. От друга страна постоянно увеличаващите се, макар и 

все още в начален етап на създаването си, мюсюлмански селища постепенно вна-

сят своя отпечатък в развитието и спецификата на региона.  

Важен аспект при изследване на стопанското състояние на селищата от на-

хия Кара Лом е мястото, което заемат в аграрните структури на империята през 

XVI в. През 40-те години на XVI в. селата от бъдещата нахия Кара Лом са вклю-

чени в различни поземлени владения, като преобладават тези от типа тимар. Из-

ключение правят селата Опака и Крепча, които са част от зеамети, с приход над 

20 000 акчета. Само десетилетие по-късно множество села от изследвания регион 

са отбелязани като лично владение (хасса) на султана, 6 към зеамети на различни 

висши военни лица, а останалите в поземлени владения със служебен характер – 

тимари. Важно е обаче да отбележим, че задължителната периодична смяна на 

лицата, които владеят отделните тимари и зеамети, не предизвиква у тях желание 

за пряка намеса в аграрното развитие на подвластните им територии. Така сто-

панското производство е оставено единствено на личните усилия на хората, на-

селяващи отделните селища. 
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Фигура 1. Динамика на населението в селищата от бъдещата нахия  

Кара Лом през XV–XVI в. 

  

Както беше вече споменато, муфассал дефтерите от XVI в. и характерът на 

описваната в тях информация предоставят подробни данни за произвежданата 

продукция и отглежданите култури в отделните селища. За целта на настоящото 

изложение ще използваме информацията, която се съдържа в подробните регис-

три от 1541–1545 г. и 1555–1556 г. Освен поименното описване на населението, 

към отделните населени места е представена подробна рекапитулация, включ-

ваща всички видове данъци и размера им, които се дължат от населението.  

Подробният анализ на данъчната листа, формирана от икономическата ак-

тивност на жителите на изследваните села откроява два основни поминъка сред 

населението през XVI в. – земеделие и животновъдство. Безспорно основните 

фактори, обуславящи развитието на земеделието и неговото водещо място сред 

стопанските дейности на населението в изследваните селища са природните да-

дености на региона. Те се открояват с разнообразен релеф, плодородни почви, 

плътна речна мрежа по течението на Черни и Бели Лом и многобройните им 

малки притоци. Тази стопанска активност на селското население е съпътствана 

от десятъци, такси и данъци върху земята. Държавните приходи от всички тях 

съставляват между 69,4–100% през 1541–1545 г. и 82,8–99,4% през 1555–1556 г. 

от общите приходи на изследваните села. При един по-обстоен анализ прави впе-

чатление, че от всички 31 села, които се срещат и в двете регистрации, в 16 се 

наблюдава спад в дела на приходите между двете отчетни години. Най-обозрим 
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е той при селата Крепча – с 11,7%, Гагово – с 8%, Кара агач5 – с 11,2% и Коваче-

вец – с 10,6%. Като цяло обаче доминира тенденцията към увеличаване на дър-

жавните вземания от проучваните селища. Изследвайки и анализирайки тези по-

казатели трябва да имаме предвид, когато правим изчисления в абсолютни стой-

ности, както изтъква Ст. Първева, че са налице инфлационни процеси, които про-

менили цените на храните, на другите облагани суровини, както и на джизието 

през XVI в. (Parveva, 2011, p. 254). 

Анализът на аграрните държавни приходи от проучваните села показва зна-

чимия дял, който имали данъците върху земята при формирането им. През 1555–

1556 г. те достигат 58,6% в Опака, 50% в Гагово, 55,3% в Осиковча6, 65,3% в 

Теке-и Бали бей7 и 52,2% в Хюсеинче8. В 45 от всички 50 селища в нахия Кара 

Лом те съставляват по-голяма част от държавните вземания. Промяната в стой-

ностите им, както и в процентното им изражение спрямо всички приходи от изс-

ледваните села пряко кореспондира с демографските процеси, които настъпват в 

тях. Увеличаването на населението, както мюсюлманско, така и християнско от-

четливо рефлектира върху размера на данъците върху земята, както и върху да-

нъците, с които са обложени зърнените култури.  

Анализът на паричната и натурална съставка на данъчната рента на населе-

нието откроява водещото място на земеделието в региона, което се характеризира 

с относително добре изразена поликултурност. И това не е изненада. Ф. Бродел 

изтъква, че между XV и XVIII в. прехраната на хората се състои основно от рас-

тителни продукти (Braudel, 2017, p. 81). Водещо място, подобно на много други 

региони, имат зърнените култури – предимно пшеница, овес и ръж. В по-малка 

степен се отглежда ечемик. В регистрацията през 1555–1556 г. към голяма част 

от селата се появява и просо. Съвсем естествено първото място сред отглежда-

ните култури заема пшеницата, чието производство надвишава това на ечемика 

два до три пъти, а в селата Баниска-и бала9, Баниска-и зир, Паламариче 8 – 10 

пъти. Единствените села, в които отглеждането на тази култура отстъпва през 

ечемика, овеса и ръжта са Гърчинова и Ковачовиче-и долне, като следващата ре-

гистрация от 1555–1556 г. показва значително разширяване в производството на 

тази култура. Бродел я определя като едно от „растенията на цивилизацията“, ко-

ито организират материалния, а често и духовния живот на хората (Braudel, 2017, 

p. 83). При анализа на регистровите данни се откроява тенденцията към 

                                                             
5  Дн. с. Славяново, Поповско. 
6  Дн. с. Осиково, Поповско. 
7  Изчезнало, дн. слято със с. Ломци, Поповско. 
8  Дн. с. Осенец, Разградско. 
9  Дн. с. Баниска, общ. Две могили. 
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намаляване размера на изискваните килета10 пшеница, ечемик, овес и ръж между 

двете регистрации. Особено показателна е тя в изцяло мюсюлманските села. До-

бър пример за тази тенденция са данните за село Ярдъм11, в което 8-те домакин-

ства през 1541–1545 г. дължали 61 килета пшеница или средно по 7,6 килета на 

домакинство12 (или 76 акчета), за сметка на 37-те домакинства през 1555–1556 г., 

от които се изисквало общо 100 килета пщеница или по 2,7 килета на домакинс-

тво13 (или 16–17 акчета). Сходна е ситуацията и в други 19 села, преобладаващата 

част от които са новоосновани. Данните говорят много за населението, което се 

заселва в изследвания регион в началото на столетието и за неговата стопанска 

активност. По всяка вероятност става въпрос за новозаселено аграрно произво-

дително, уседнало, мюсюлманско население от Мала Азия. Сходна тенденция от-

кроява и Милена Петкова в изследванията й за каза Стара Загора през XVI в. 

(Petkova, 2020, p. 174). Увеличаването на населението, което е масов процес във 

всички изследвани селища, върви с увеличаването на данъчните им задължения, 

включително и на десятъка от зърнени култури. Това позволява да допуснем, че 

е налице реално разширяване на производството на пшеница, ечемик и овес в 

изследвания от нас регион. 

Широко разпространен отрасъл през XVI в. в изследваните селища е зелен-

чукопроизводството. За това свидетелства регистрираният десятък от зеленчу-

кови градини, който повсеместно присъства в данъчната листа на населението. 

Заплащаният от населението данък варира в широкия ареал от 5 до 100 акчета, 

като жителите на село Хайдар заплаша „десятък от зеленчукови градини“ в раз-

мер на 190 акчета14. Твърде оскъдна обаче е информацията относно асортимента 

на отглежданите култури. Единствено за село Водица е отбелязано, че се отг-

лежда бакла в регистрацията от 1541–1545 г.15, а за село Посабина е вписан „де-

сятък от чесън – 72 [акчета]“ съгласно описа от 1555–1556 г.16 Въпреки това, 

отглеждането на зеленчуци и обработването на градини се запазва трайно в сто-

панската активност на хората в тези села. В много по-малка степен е застъпено 

отглеждането на леща и грах. Между 1 и 5 килета грах и леща са дълженията в 

селищата, в които се срещат тези култури през 1555–1556 г. Преобладаващата 

                                                             
10  Килето е мярка за зърнени храни и други продукти, различни по обем в отделните об-

ласти на империята. Най-широко употребявано било Истанбулското киле, което се 
равнявало на около 25 кг.  

11  Дн. с. Помощица, Поповско. 
12  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, с. 85. 
13  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 338. 
14  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 219. 
15  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, с. 63. 
16  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 256. 
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част от селата дължат минимално количество от 1 киле грах и леща според дан-

ните от същия регистър. 

Овощарството е другият отраслов клон, който присъства в стопанския жи-

вот на региона. В регистрацията от средата на XVI в. към данъчните задължения 

на жителите на село Крепча е отбелязано „десятък от плодове – 2 [акчета]“17. 

Този вид данък се среща повсеместно в разглежданите села, като е заплащан в 

широкия диапазон между 2 и 72 акчета, което е показателно за мястото му в ико-

номиката на всяко едно населено място. По-инцидентно е отбелязването на деся-

тък върху орехови насаждения, макар често двата данъка да са вписвани сумарно 

в данъчната листа към отделните селища. В описа от 1555–1556 г. към задълже-

нията на жителите на село Опака е отбелязано „хасса орехи – 20 [акчета]“18. Под 

тази форма данъка присъства в задълженията към селата Водиче, Йоренджик19, 

Ковачовче-и горна, Колокоч20 и пр. 

Важно място в производствената характеристика на изследваните селища 

през XVI в. заема лозарството и производството на вино. Прави впечатлението, 

че данъците, свързани с отглеждането на тази култура присъстват във всички се-

лища, в които живее християнско население. Доминирано от немюсюлманското 

население е и отглеждането на лен. Макар и инцидентно с тази култура е обла-

гано и мюсюлманското население. Допълнителното им обозначаване, както при 

десятъка с лен, така и с лозови насаждения, подсказва ясното им разграничаване 

от немюсюлманите при облаганията. Прави впечатление, че се наблюдава в се-

лищата, в които живее и християнско население и пълната липса на тези култури 

в изцяло мюсюлманските села. Пример за това е село Гагово, към данъчната 

листа на което откриваме вписване на „десятък от лен на мюсюлманите – 55 

[акчета]“21, а в село Паламарца е отбелязан „поземлен данък върху 10 дьонюма 

лозя на мюсюлманите по 4 – 40 [акчета]“22. 

Вторият най-широко разпространен данъчен дял в селищата от изследвания 

регион принадлежи на вземанията от сектора на животновъдството. Високият дял 

на приходите от животновъдство през 1541–1545 г. в някои от изследваните села – 

Араблар23 (40,3%), Балджъ Омур24 (40,4%), Кара агач (39,2%), Кара Хасан25 

                                                             
17  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 254. 
18  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 280. 
19  Дн. с. Голямо Градище, общ. Опака. 
20  Изчезнало. 
21  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 207. 
22  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 201. 
23  Дн. с. Априлово, Поповско. 
24  Дн. с. Медовина, Поповско. 
25  Дн. с. Зараево, Поповско. 
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(32,8%), Султан26 (39%), Торлак27 (35,4%) свидетелства за активната ангажираност 

на жителите им в тази сфера. Показателно от гледна точка на процесите, които 

протичат сред населението е резкият спад, който следващата регистрация бележи. 

Особено показателен е той в Араблар – от 40,3% през 1541–1545 г. до 9,3% през 

1555–1556 г., Кара Хасан – от 32,8% през 1541–1545 г. до 0,8% през 1555–1556 г. и 

Султан – от 39% през 1541–1545 г. до 8,5% през 1555–1556 г. Най-вероятно той се 

свързва с характера на населението, което обитава тези села. Това са изцяло мю-

сюлмански поселения, възникнали в самото начало на века. Редица изследователи 

изказват становището, че е нужно време докато новодошлото от Мала Азия мю-

сюлманско население изостави номадския си начин на живот и да премине към 

обработката на земя (Georgieva, 1999, p. 165). Въпреки че една голяма част от мю-

сюлманското население показва стопанска активност по-скоро в сферата на земе-

делието, то гореизложеното становище би било възможно обяснение за една конк-

ретна част от новодошлото население, без обаче да се абсолютизира.  

Описните данни от XVI в. очертават основните видове животни, които на-

селението в изследвания регион отглежда. Основните ресори на скотовъдството 

са доминирани от свиневъдството, отглеждането на дребен рогат добитък и 

пчелни кошери. И в двете регистрации от XVI в. християнското население почти 

повсеместно плаща „данък върху свине“, като в регистрацията от 1555–1556 г. 

започва масово да се среща и данъкът „ресм-и божик“ (данък върху свине, уго-

явани за Коледа). Почти няма селище, с християнско население, което да не отг-

лежда прасета. Прави впечатление високите стойности на заплащания през 1555–

1556 г. данък в някои от изследваните села. Така например в село Паламарца се 

дължат 526 акчета28, в Хайдар кьой29 – 551 акчета30, а в Торлак 703 акчета31. Зна-

чителният дял, който има този данък при формирането на приходите от живот-

новъдство в останалите села подсказва повсеместното отглеждане на тези жи-

вотни сред християнското население в региона. Според закона за Никополски 

санджак за две отгледани прасета се дължало данък в размер от 1 акче (Turkish 

Sources on the History of Law, 1961, p. 39). Това ни позволява да изчислим, че 

селяните в Торлак отглеждали около 1406 броя прасета през 1555–1556 г. Средно 

на едно домакинство се падали по около 15 животни, показвайки приоритетното 

им място в местната икономика. Сходна е ситуацията и в село Крепча, където 

                                                             
26  с. Невски, дн. кв. на гр. Попово. 
27  Дн. гр. Цар Калоян. 
28  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 201. 
29  Дн. с. Кардам, Поповско. 
30  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 219. 
31  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 246. 
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през 1541–1545 г. населението отглеждало общо 500 прасета32 или средно по 11 

животни на домакинство. Големият им брой в тези селища от нахията позволява 

да мислим, че ако не всички, то голяма част от населението отглеждали тези жи-

вотни с цел да ги продават на пазара. Интересно е да се отбележи, че освен в 

гореизброените селища, които бележат висок ръст в данъчните постъпления в 

средата на столетието от отглеждането на свине, в останалите села, с известни 

изключения, се наблюдава спад спрямо предходната регистрация. Такива са про-

цесите в селата Баниска-и бала33 – от 350 акчета34 до 139 акчета35, Ковачевец – от 

15036 до 43 акчета37, Крепча – от 25038 до 739 акчета, Гагово – от 25040 до 7241 

акчета, Опака – от 25042 до 5043 акчета и пр. Тази тенденция недвусмислено го-

вори за свиване на отглеждането им. Според закона за Никополски санджак отг-

лежданото за Коледа прасе било облагано с по 1 акче (Turkish Sources on the 

History of Law, 1961, p. 39). Имайки предвид това можем да заключим, че през 

1555–1556 г., когато се и появява повсеместно този данък, не всяко домакинство 

можело да си позволи да отгледа едно животно за празниците.  

Данъчните облагания на населението показват, макар и инцидентно, разп-

ространението на едър рогат добитък в региона. Към задълженията на населени-

ето на село Крепча през 1555–1556 г. са отбелязани „приход от данък върху ви-

сокопланински и [други] пасбища – 10 [акчета]; данък върху пасбища за говеда 

– 7 [акчета]“44. Сред данъчните задължения на село Водица се открива вписан 

„данък върху високопланински и [други] пасбища – 150 [акчета]“; „данък върху 

пасбище за говеда в местността Кара Граделик – 30 [акчета]“45. За съжаление 

типа информация, която се съдържа в данъчната листа на всяко село и нейното 

стандартизиране, посредством точно фиксирани данъци, не ни позволява да до-

бием по-ясна представа за степента и видовото разнообразие на отглеждания 

едър рогат добитък в региона. 

                                                             
32  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 56. 
33  Дн. с. Баниска, общ. Две могили. 
34  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 113. 
35  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 269. 
36  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 43. 
37  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 277. 
38  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 56. 
39  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 254. 
40  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 17. 
41  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 207. 
42  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, p. 54. 
43  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, p. 280. 
44  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 255. 
45  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 304. 
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С много повече сведения разполагаме за отглеждането на дребен рогат доби-

тък в изследвания регион. Към село Гърчинова през 1555–1556 г. например сре-

щаме отбелязания „данък върху кошари за овце – 100 [акчета]“46. Белег за разп-

ространението им са и отделни маргинални вписвания към имената на данъкоплат-

ците. Така към село Крепча е отбелязана „воденица на овчаря Мустафа“47. Към 

данъчните задължения на населението в село Кривина през 1555–1556 г. откриваме 

данък „ресм-и агнам“48 възлизащ на 2500 акчета49. Много по-добра представа за 

разпространението и отглеждането на тези животни дават регистрите на доставчи-

ците на дребен рогат добитък (джелепкешани50). В този смисъл изключително ин-

тересен, с оглед на съдържащата се в него информация, е един необнародван дже-

лепкешански регистър, съставен през 1572 г. (виж Таблица 1 в Приложението)51. 

Съгласно съдържащата се в него информация лица, включени в категорията на 

джелепкешаните, откриваме в 45 села от нахия Кара Лом. Общият им брой възлиза 

на 526, от които 194 са мюсюлмани и 332 християни. Приведените данни ясно под-

сказват доминиращото положение на християнското население в отглеждането на 

овце в региона. Общият брой на дължимите животни възлиза на 24 036 глави. 

Средно размерът им варирал между 500–550 глави дребен рогат добитък на селище 

или 45-46 овце на домакинство. Броят на дължимите овце от всяко село, насочва 

към заключението за малобройни стада във всяко селище, които задоволявали 

нуждите на жителите му и на местния градски център. 

През 1579 г. в село Паламарца са регистрирани 18 мюсюлмански и 141 хрис-

тиянски домакинства52. В началото на същото десетилетие от всички домакинс-

тва в селото 53 (33%) са ангажирани в сектора на овцевъдството и отглеждат 2543 

броя овце или средно на домакинство се падали 48 овце годишно. Сред вписаните 

джелепи се откроява името някой си Стани, син на Герги от село Паламарца, 

който дължал годишно 217 овце53. Ако приложим съотношението 1:20, което 

предлагат Ел. Грозданова и Ст. Андреев за изчисляване на общия размер овце, 

които притежавал всеки джелепкешан, макар и твърде условно и с всички уго-

ворки, които авторите изказват зад това примерно съотношение (Grozdanova & 

Andreev, 1994–1995, p. 15), бихме могли да предположим, че притежавал 4340 

                                                             
46  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 352. 
47  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 255. 
48  Данък, заплащан за отглеждането на дребен рогат добитък. 
49  BOA – İstanbul, ТТ.d 382, с. 228. 
50  Производители на дребен рогат добитък; специална категория зависимо население, за-

дължено да доставя на държавата ежегодно определен брой дребен рогат добитък 
51  BOA – İstanbul, КК.d 3929. 
52  BOA – İstanbul, ТТ.d 42, с. 80. 
53  BOA – İstanbul, КК.d 3929, с. 9. 
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броя овце. Сред мюсюлманското население, заето с отглеждането на овце, един 

от най-крупните доставчици е вписаният към село Осиковча Илиас, син на Хъзър 

с 178 овце54. Използвайки същия критерий и условности бихме могли да прес-

метнем, че притежавал около 3560 броя овце. 

При анализа на данъчните задължения към населението от изследваните се-

лища прави впечатление повсеместното присъствие на „данък кошери“. Почти 

няма селище, в което да няма пчелини за извличане на мед и восък. Първата ре-

гистрация от 1541–1545 г. потвърждава отглеждането на пчелни кошери в хрис-

тиянските и смесените села, а значителните размери на данъка, който заплащат, 

препраща към традиции, заложени още през Средновековието. Едни от най-ви-

соките стойности на данъка са регистрирани в селата Крепча – 450 акчета, Гър-

чиново – 250 акчета, Садина – 350 акчета и Торлак – 360 акчета. Тези данни без 

съмнение показват, че количествената продукция и отглеждането на пчели се за-

пазва сред българското население в ранните столетия на османско владичество. 

В същото време обаче се наблюдава наличието на крупни пчелини в изцяло мю-

сюлмански села, които са основани в първите десетилетия на века. Такива са 

Филбелилер-и кючук55 – 59256, Кара агач – 70057 и недостижимото в размерите си 

в следващите деситилетия Глоговик, с друго име Балджъ Омур – 1322 акчета58. 

Следващата регистрация от 1555–1556 г. бележи известен спад в данъка, който 

населението заплаща. Високите му стойности обаче, както при християнското 

население, така и при не малка част от мюсюлманските обитатели на нахията, 

показват по един категоричен начин традиции и развито пчеларство сред населе-

нието – привнесено и заварено, през XVI в. 

Османските данъчни регистри на населението от XV–XVI в. показват устой-

чивост в демографските показатели на населението, което обитава териториите 

на оформилата се в един по-късен етап нахия Кара Лом. Създаването на нови 

поселения уплътнява значително иначе рехавата през XV в. селищна мрежа. В 

съчетание с демографския бум, който населението изживява през XVI в., създава 

всички условия за максимално усвояването на поземления фонд и стабилизиране 

на стопанския живот. От разгледаните до тук дялове на аграрното производство 

в изследваните селища прави впечатление благоприятните условия за развитието 

на земеделие и животновъдство. Подобно на много други региони с подобен кли-

мат и природни дадености, най-голямо разпространение получава отглеждането 

                                                             
54  BOA – İstanbul, КК.d 3929, с. 11. 
55  Дн. с. Зараево, Поповско. 
56  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, с. 96. 
57  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, с. 84. 
58  BOA – İstanbul, ТТ.d 439, с. 20. 
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на зърнени култури. Не е случаен и фактът, че в следващите столетия нахията ще 

се оформи като регион с преобладаващо земеделско население, което приори-

тетно от аграрната сфера ще формира своите основни приходи през XIX в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1.  

Джелепкешани в селищата от нахия Кара Лом през 1572 г. 

Село 

Джелепкешани 
Дължим 

брой овце 
Днешно наименова-

ние 
мюсюлмани християни Общо 

Арнавуд-и 
мюслим 

- 5 5 172 
с. Паисий,  

общ. Стражица 

Аязлар 7 - 7 391 
с. Светлен,  

общ. Попово 

Баниска-и 
бала 

- 19 19 603 
с. Баниска,  

общ. Две могили 
Баниска-и 

зир 
- 10 10 339 

Балджъ 
Омур 

20 - 20 1171 
с. Медовина, 
 общ. Попово 

Бахшишлар 9 - 9 310 
с. Дриново,  

общ. Попово 

Водиче - 8 8 203 
с. Водица,  

общ. Попово 

Върбофча - 19 19 591 
с. Нова Върбовка,  

общ. Стражица 

Гагова 1 10 11 565 с. Гагово, общ. Попово 

Гърчинова - 8 8 237 
с. Гърчиново,  
общ. Опака 

Йоревиш 7 - 7 405 
с. Благоево, общ. Стра-

жица 

Йорен-
джик, за-

едно с Яхя 
11 - 11 604 

с. Голямо Градище, 
общ. Опака 

Калъчлар 11 - 11 514 
с. Асеново,  

общ. Стражица 

Кара Хасан 5 - 5 267 
с. Зараево,  

общ. Попово 
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Кечилер 11 - 11 739 с. Козица, общ. Попово 

Ковачо-
виче-и 
гьоре 

- 5 5 487 

с. Ковачевец,  
общ. Попово Ковачо-

виче-и 
долне 

- 20 20 713 

Колокоч - 15 15 583 изчезнало 

Конак - 37 37 1682 с. Конак, общ. Попово 

Кочаклии 6 - 6 316 
с. Маково, 

 общ. Попово 

Крепче - 13 13 529 с. Крепча, общ. Опака 

Къзъл Му-
рад 

5 - 5 193 
с. Благоево,  
общ. Разград 

Кючук 
йени кьой 

9 - 9 464 
с. Марчино,  
общ. Попово 

Мухам-
меди 

2 - 2 130 с. Звезда, общ. Попово 

Опака - 22 22 1173 гр. Опака 

Осиковча 7 - 7 617 
с. Осиково,  

общ. Попово 

Палама-
риче 

1 52 53 2543 
с. Паламарца, общ. По-

пово 

Поп Ала-
гьоз 

19 - 19 663 гр. Попово 

Пособине - 18 18 956 
с. Посабина,  
общ. Попово 

Садина 1 14 15 617 
с. Садина,  

общ. Попово 

Сазлъ 5 - 5 280 
с. Тръстика,  
общ. Попово 

Саръ На-
сухлар 

5 - 5 454 
с. Заветно,  

общ. Попово 
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Сачлъ 
сейид 

4 - 4 152 с. Житница, заличено 

Сеййди 
Оглу 

6 - 6 509 
с. Сеячи, дн. кв.  
на гр. Попово 

Сейиди 5 - 5 251 
с. Виноград, общ. 

Стражица 

Сипахилер 6 - 6 308 с. Ломци, общ. Попово 

Султан 5 - 5 444 
с. Невски, дн. кв.  

на гр. Попово 

Филибилю-
лер 

5 - 5 122 
с. Еленово,  

общ. Попово 

Халифе-и 
деирмен 

3 - 3 173 
с. Балкански,  
общ. Разград 

Хюсеинче - 16 16 708 
с. Осенец,  

общ. Разград 

Чаир 7 - 7 569 
с. Камен,  

общ. Стражица 

Ширмедлер 3 - 3 265 
с. Берковски,  
общ. Попово 

Шушинче - 41 41 445 
с. Сушица,  

общ. Стражица 

Ярдъм 8 - 8 579 
с. Помощица,  
общ. Попово 

45 села 194 332 526 24036  
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