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Abstract: The present research was provoked by an extremely interesting 

correspondence between two Bulgarian merchants, Dimitar Brakalov and Hristo 

Tapchilestov, entirely dedicated to the leasing, management and organization of 

production in several çiftliks in the Burgas region, on the Black Sea coast. The 

documents span from the 1860s to the 1870s and are stored in the Bulgarian Historical 

Archive of the National Library "St. St. Cyril and Methodius". There are a total of 72 

letters with the main addressees – Hristo Tapchilestov and Nikola Tapchilestov. Our 

paper dwells in more detail on the history of the çiftliks in question – in the villages of 

Atanasköy and Keleshköy. The information from the letters was correlated to data 

extracted from two types of Ottoman archives, which are particularly valuable for the 

reconstruction of the Ottoman economy in the 19th century – the temettuat and nüfus 

defters. Thanks to these documents, the complete reconstruction of the structure of the 

çiftliks was possible: quantity of crops, yields, employment of seasonal workers, but 

also the amount of owned land, farm animals, taxes paid, total annual yield etc. The 

economic networks that were built around the çiftliks is also outlined. Judging from the 

data, the estates were quite profitable, strived for capitalist modernization and paid 

decent wages to the hired labour force. Our archival work showed that the çiftliks 

Atanasköy and Keleshköy were originally owned by high-ranking representatives of the 

Tanzimat political elite, but also direct relatives of the ruling sultans – Mahmud II and 

Abdulmejid I. This shows that large estates were considered a profitable investment by 

the Muslim elite at the time, but also by rich Christian merchants like Brakalov, who 

started leasing the çiftliks in the 1860s. The researched estates continued to be 

profitable even after the separation of Bulgaria from the Ottoman Empire in 1878, 

when Brakalov became their owner, showing the durability of the çiftlik phenomenon.  
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Аграрната икономика на Османската империя през XIX в. все още не е обект 

на засилен интерес, на какъвто се радват столетията, определяни като „класи-

чески период“ (XV–XVII в.) или изпълнения с политически и икономически 

трансформации XVIII в. Тази констатация важи с особена сила за българската 

историография, за която XIX в. има основно политическо съдържание. За сметка 

на това, други отрасли на османската икономика (търговия, занаяти, домашни 

индустрии, предприемачество) все повече привличат вниманието на историците 

и получават своето задълбочено изследване. 

Темата за ролята и мястото на чифлиците в османската икономика е един от 

централните проблеми в съвременната османистика. Тук обаче отново може да 

се отправи известна критика към българската историография, която до 1989 г. 

основно се съсредоточава върху чифлиците в периода XVII–XVIII в. След про-

мените темата по-скоро липсва или се ограничава до определени форми на чиф-

лика, като тези притежавани от представители на военното съсловие (аскери чиф-

лиците).  

Настоящото изследване е провокирано от една изключително интересна ко-

респонденция между бургаския търговец Димитър Бракалов и Христо Тъпчиле-

щов, изцяло посветена на придобиването, стопанисването и организацията на 

производството в няколко чифлика в каза Бургас. До този момент кореспонден-

цията е използвана в публикация на Христо Христов, която обаче има по-скоро 

информативен характер и документите не са оползотворени аналитично (Hristov, 

1976, pp. 145–154). Статията на Христов е изпълнена с фактологични грешки, 

като най-фрапиращата е сгрешеното името на автора на кореспонденцията – Ди-

митър Бракалов, според Хр. Христов – Тодор Бракалов. Документите се съхраня-

ват в БИА на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и са общо 72 

писма с основни адресати – Христо Тъпчилещов и Никола Тъпчилещов. Тук ще 

се спрем по-подробно на предисторията на въпросните чифлици. На базата на 

непубликувани документи от Османския архив в Истанбул ще се опитаме да вне-

сем повече конкретика за структурата на чифлиците, личността на техния собст-

веник, както и на производствения капацитет и особено важната тема за наемната 

работна ръка в чифлиците. Ще бъдат очертани и стопанските мрежите, които са 

изградени около тяхното стопанисване. Надяваме се в бъдеще да можем да надг-

радим работата си, тъй като архивът се оказа изключително ползотворен. 
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Предистория на чифлиците 

В писмата на Д. Бракалов основно се споменават чифлиците в селата Келеш-

кьой1 и Атанаскьой2. През 1868 г. Бракалов пише на Хр. Тъпчилещов, че има на-

мерението да вземе „под наем” два чифлика в селата Пирня3 и Дживерлии4.Той 

дори успява да намери адреса на туркинята, чиято собственост към този момент 

са чифлиците – Хасене ханъм, съпруга на покойния Черкес хаджи Хасан ефенди 

от Айтос. Последната прекарвала дните си в Истанбул в конака на Юмер паша, 

намиращ се на Ат пазар5. На тези чифлици ще се спрем по-подробно, но нека 

видим чия собственост са двата основни чифлика, с които оперира Д. Бракалов. 

Собственик (eshab-i çiftlik) на чифлиците в Келешкьой и Атанаскьой е Халил 

Мехмед Рифат паша. Грузинец по произход, Халил паша прави завидна кариера в 

танзиматската администрация, на която безспорно силен старт дава женитбата му 

с дъщерята на султан Махмуд II – Салиха султан през 1834 г. (Süreyya, 1996, p.580; 

Uluçay, 2011, p. 190). По време на брака, той заема длъжността маршал (мюшир) 

на Топхането. Преди това обаче, в периода 1827–1828 г. той заема поста на бейлер-

бей (mirimiran) на Нигде и Кършехир, както и мутасарръф на Бейшехир. Командва 

„новата победоносна армия” на султан Махмуд II (Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye), а през 1829–1830 г. е посланик на империята в Санкт Петербург. 

През месец май 1830 г. е назначен за командващ/министър на флота (Kapdan-ı 

Derya). Впоследствие още три пъти ще заема този пост, и през 1845 г., когато чиф-

лиците му са описани в теметтуат дефтерите, той е вписан именно с него. Два пъти 

заема поста на сераскер (1836, 1839), а от 1840 г. прави бурна кариера в танзимат-

ските административни съвети: 1842 г. e избран е за член на Висшия съвет по прав-

ните въпроси (Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye), а в периода 30 август 1842 – 16 фев-

руари 1843 г. го ръководи. Повторно застава начело на съвета в периода 29 април 

– 25 юни 1848 г. Междувременно, през 1846 г. е валия на Трабзон, а през 1852 г. на 

Бурса. Умира на 4 март 1856 г. (Süreyya, 1996, pp. 580–588; Seyitdanlıoğlu, 1994, p. 

203). След смъртта на Салиха султан през 1843 г., Халил Рифат паша се жени пов-

торно за Исмет ханъм, от която има две деца – дамад Махмуд Джеляеддин паша и 

Айше ханъм. Синът му се жени през 1876 г. за дъщерята на султан Абдулмеджид 

I – Сениха султан (Çoruhlu, 2003, pp. 158–161 Gürsoy, 2005, p. 269). Дъщерята на 

Халил Рифат паша става съпруга на Сервер паша, когото ще видим като владелец 

                                                             
1  Дн. с. Трояново, Бургаско 
2  Бившето село Атанасово, днес кв. Изгрев, Бургас 
3  Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив, 

Ф. 6, I А 525; дн. Пирне, Бургаско. 
4  Дживирли, дн. Драгово, Бургаско.  
5  НБКМ–БИА, Ф. 6, I А 525. 
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на чифлиците през 70-те години на XIX в. Последният също съвсем не е случайна 

фигура. Започва кариерата си в посолството в Санкт Петербург, след което, през 

септември 1871 г. става външен министър. Този пост ще заеме за втори път в пе-

риода август 1877 – февруари 1878 г., т.е. в един твърде важен в политически план 

период за Османската империя. Посланик в Париж в периода 1872–1873 г. През 

1873 г. е избран за член на Държавния съвет (Şura-yı Devlet), а в периода 26 август 

1875 – 12 февруари 1876 г. е негов председател (Re’is-i Evvel) (Eraslan, 2018, p. 163; 

Gedikli, 2018, pp. 485–487). 

Както се вижда историята на собствениците на чифлиците в Атанаскьой и 

Келешкьой е твърде впечатляваща. Това са не само високопоставени представи-

тели на танзиматския политически елит, но и преки родственици на управлява-

щите султани – Махмуд II и Абдулмеджид I. Тези данни са от особена важност 

при търсенето на отговора на въпроса: кой създава чифлици в каза Бургас? Инте-

ресно е да се отбележи, че районът около Бургас е твърде наситен с чифлишки 

стопанства, на които ако бъдат идентифицирани собствениците ще се види, че 

към тази територия имат интерес висши представители на провинциалната и цен-

трална османска администрация6.  

След като разгледахме създателя и собствениците на чифлиците е време да 

се спрем и на лицето, което ще бъде техен наемател и ще ги стопанисва през 60-

те – 70-те години на XIX в. 

Преди това обаче е нужно едно уточнение. Вече отбелязахме, че Христо Хрис-

тов приема в публикацията си, че писмата принадлежат на Тодор Д. Бракалов. 

Всъщност при по внимателен техен прочит се забелязва, че писмата от 10 април 

1864 г. до 19 август 1867 г. са подписани от „Тодор Д. Бракалов и дружие”7. В 

някои писма обаче, търговското дружество е записано и под формата „Д Т Брака-

лов и дружие”8. Името на дружеството винаги е предхождано от думите: „Позд-

равляваме Ви и сме ваши слуги”9. Множественото число обаче изчезва, когато ав-

тор на писмата е само Димитър Бракалов10. Вероятно първоначално чифлиците са 

наети от съдружието, създадено между Тодор Д. Бракалов, Димитър Бракалов и 

Иван Чоканов. Не е ясно дали Тодор Бракалов всъщност е бащата на Димитър Бра-

калов или друг негов родственик, който обаче не се среща в родословието на се-

мейството, изготвено от Никола Начов. Иван Чоканов обаче е негов зет – женен за 

                                                             
6  До момента са локализирани още 9 чифлика в селата в непосредствена близост до Бур-

гас, които предстои да бъдат проучени. Първоначалните наблюдения показват, че 
всички собственици носят титлата ага. Виж BOA-İstanbul, NFS. d. 5147, 5176. 

7  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 491-510. 
8  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 503. 
9  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 505, 508. 
10  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 512, 513, 514. 
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сестра му Мария Бракалова (Kaloferska druzhba, 1924, pp. 29–30). Дружеството най-

вероятно е командитно, тъй като капиталите идват от Христо Тъпчилеща. Водеща 

роля в него първоначално имат Тодор Бракалов и Иван Чоканов. През 1867 г. Иван 

Чоканов умира, което поставя край на дружеството и след тази дата, Димитър Бра-

калов става самостоятелен играч в наемането на чифлиците. В подкрепа на това 

предположение е съдържанието на няколко писма, които се отнасят до уреждането 

на сметките след смъртта на Ив. Чоканов. Основният проблем, пред който се изп-

равя Д. Бракалов е невъзможността да получи официален документ от местните 

власти, с който да се потвърди, че той е наемател на чифлиците. Според официал-

ната власт, в лицето на местния каймакамин, за да влезе във владение на чифли-

ците, той трябва да плати ресим (вероятно ресм-и тапу). Отговорът на Д. Бракалов 

е, че има „господар в Цариград, и до когато той ми не заповяда да дам ресим, аз не 

мога да платя не пара”11. Проблемът е породен от това, че каймакаминът „познавал 

лично Иван за мюстеджирин12”, а не Д. Бракалов. За владеенето на чифлиците до 

разпадането на дружеството е наличен и договор. В писмо от 11 октомври 1867 г. 

Бракалов пише: „Както видяхте по телеграфът, меня тука мя не предпознаха за 

притежател, ако и да показах в мезлишът контрактът си, също ако и да предадох 

писмото на кадията, писано нему от мал-сайбиите”13. „Тям им са иска – продъл-

жава Бракалов – да влеза в съд и чрез шахати и испати да докажа че съм аз прите-

жателят, и тогава като ся реши да ми ся предаде управлението и притежанието, да 

им плата ресим”. Бракалов отговаря, че „на основание на царскити берати, които 

носим, ние не приемаме законат на Исахат и Испат14, но ся уповаваме на търговс-

кият закон”. И отново той подчертава, че има „по голям от мене чорбаджия, който 

сте вие, и ази немога да реша нищо без ваше позволение”15.  

По-дългите цитати от двете писма обясняват значителна част от картината. На 

първо място водеща роля в дружеството има Хр. Тъпчилещов, който предоставя и 

значителна част от капиталите в него, което от своя страна потвърждава командит-

ната му форма. До смъртта си, Ив. Чоканов е официално припознат от властта, а 

вероятно и от собствениците на чифлиците (мал-сайбиите) за наемател на чифли-

ците. Това поражда и проблемите на Д. Бракалов след 1867 г., да получи нужните 

документи, че вече той ги владее. Опитите на властта да приложат разпоредбите 

на Закона за земята от 1859 г. за плащане на таксата ресм-и тапу при промяна на 

собственика на имотите, са парирани от Д. Бракалов с аргумента, че благодарение 

                                                             
11  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 514. 
12  Müstecir – наемател. 
13  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 511. 
14  Isha - земя, вероятно се има предвид „Закон за земята от 1859 г.”; ispat – доказателство. 
15  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 511. 
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на „царскити берати” те не подлежат на разпоредбите на този закон, а извършват 

своята дейност съгласно Търговския закон. Същността на този текст е, че Димитър 

Бракалов и Христо Тъпчилещов всъщност са търговци бератлии. Последното се 

потвърждава и от запазената османска документация, в която Димитър Бракалов 

се подписва като „beratlü Avrupa tüccarlarından Dimitri Todori Brakalof”16. В същия 

документ „покойният Иванчо” е споменат като наемател (müstecir) на чифлиците17. 

Това на пръв поглед отклонение от въпроса, кой е Димитър Бракалов бе 

нужно с оглед на изясняването на фактическата картина по владеенето на чифли-

ците. След разпадането на дружеството, чифлиците продължават да бъдат в ръцете 

на Д. Бракалов, който оперира с капиталите на Хр. Тъпчилещов.  

Както вече споменахме Д. Бракалов принадлежи към големия калоферски род 

Бракалови. Според родовите предания, родът се преселва в Калофер от Арбанаси 

и е родствен с този на Пулиеви (Naydenov, 2017, p. 83). Димитър Бракалов учи в 

колежа „Сен Беноа” (Бебек) в Цариград и взема активно участие в църковното дви-

жение, заставайки на страната на униатите18 (Sabev, 2019, p. 303). В Балкапан хан 

в Цариград, фамилията разполага със своя търговска кантора (Sabev, 2019, p. 77). 

Вероятно след 1864 г. Д. Бракалов се установява в Бургас. В този период бургас-

кото пристанище се оформя като основен износен пункт на зърнени храни от почти 

цяла Източна Тракия (Сливенско, Ямболско, Бургаско, Карнобатско, Айтоско) 

(Roussev, 1995, pp. 17–34). 

 

Структура на чифлиците 

Данните за чифлиците на Халил Рифат паша са извлечени от два вида ос-

мански описи, които са особено пълноценни за реконструкцията на османската 

икономика през XIX в. – теметтуат и нюфус дефтерите. Разполагаме с описите на 

двете села Атанаскьой19 и Келешкьой20, както и с този на чифлиците в Пирня21, 

но тук ще се спрем само на първите два. Благодарение на тези документи ще 

стане възможна цялостната реконструкция на структурата на чифлиците. Пис-

мата на Д. Бракалов са изключително пълноценни за изследването на механизма 

на стопанисване на чифлиците – количество на посевите, добиви, наемане на се-

зонни работници и т.н, но липсва информация за количеството на владяната земя, 

притежавани животни, данъци, общ годишен добив и др. Използваната османска 

                                                             
16  BOA-İstanbul, HR. MKT. 602/6, s. 3. 
17  BOA-İstanbul, HR. MKT. 602/6, s. 2. 
18  Цариградски вестник, XI, 7, 11 февруари 1861, с. 27. 
19 BOA-İstanbul, ML. VRD. TMT. d. 5194. 
20 BOA-İstanbul, ML. VRD. TMT. d. 12 243. 
21 BOA-İstanbul, ML. VRD. TMT. d. 11 862. 
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регистрова документация обаче, ще уплътни информацията за „Халил пашовото 

имани в Бургаско”22. 

В теметтуат дефтера на Атанаскьой23, чифликът е описан като собственост 

на „Kapdan-ı Derya Devletlü Halil paşa efendimiz”. За чифлика е заплатена го-

дишна вергия в размер на 476 гроша, една значителна сума имайки предвид, че 

размерът на вергията при най-заможните жители през 40-те години на XIX в. 

рядко надхвърля 300 гроша. 

Количеството на платените десятъци от отглежданите зърнени култури е 

както следва: 

пшеница (hınta) – 200 килета24 – парична равностойност – 4000 гроша/цена 

на едно киле: 20 гр. 

пшеница червенка (kızılca) – 15 килета – парична равностойност – 225 

гроша/цена на едно киле: 15 гр. 

ечемик – 70 килета – парична равностойност – 700 гроша / цена на едно киле: 

10 гр. 

ръж – 40 килета – парична равностойност – 400 гроша/цена на едно киле: 10 

гр. 

 

обща парична стойност на десятъците: 5375 гроша 

 

Обработваемите ниви са в размер на 800 дюнюма с годишен доход за 1260 

г./1845 г. – 53 250 гроша. Необработената земя (оставена на угар) е в размер на 

120 дюнюма. Животните, които са регистрирани в чифлика са мъжки биволи 

(erkek manda) – 30 глави и волове (öküz) – 30 глави. Получава годишен наем от 

работилница25 в размер на 500 гроша.  

                                                             
22  НБКМ-БИА, Ф. 6, I А 515. 
23  BOA-İstanbul, ML. VRD. TMT. d. 5194, s. 5-7. 
24  В дефтера са посочени количеството на десятъка в натура, стойността на едно киле на 

съответната зърнена култура и паричната равностойност на десятъка - за всяка култура 
и общо. При две от културите - пшеница и ръж, посочените количества, умножени по 
паричната равностойност на едно киле не съвпадат. Пшеницата е в размер на 200 ки-
лета, по единична стойност на килето - 20 гроша, паричната равностойност трябва да 
е 4000 гроша, а в дефтера е записано отново 200 гр. При ръжта е аналогично: деклари-
рани са 20 килета десятък, по единична стойност на килето от 10 гр. прави 200 гр. 
парична равностойност на десятъка, а в дефтера е вписано 400 гр. Поради това допус-
каме, че правилните цифри за пшеницата са 200 килета десятък на парична равностой-
ност 4000 гр., а при ръжта 40 килета десятък, в парична равностойност - 400 гр. Само 
по този начин получаваме вписаното общо количество парична равностойност на де-
сятъците от 5325 гр.  

25  В дефтера е използван терминът kârhane,чието първо значение е манифактура, фаб-
рика, работилница.  
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Вторият чифлик на Халил паша, разположен в с. Келешкьой, има по-разно-

образна структура26. На първо място той е със значителни размери – 2000 дю-

нюма обработваема земя и 200 дюнюма – необработена. Приходите от първата 

възлизат на 59 760 гр. за 1845 г. и 65 005 за 1846 г. Прави впечатление обаче, че 

количеството на произведените зърнени храни, съдейки по десятъците, въпреки 

голямата площ на чифлика не надхвърлят значително тези от Атанаскьой. Деся-

тъкът от пшеницата е в размер на 250 килета, с единична стойност на килето – 22 

гр. или общо 5500 гроша. Пшеницата-червенка – 50 килета десятък, с единична 

стойност на килето – 18 гр. или 900 гр.; ечемик – 30 килета десятък, с единична 

цена 8 гр. или 240 гр. В чифлика има регистрирана градина с годишни доходи от 

350 и 250 гр. за 1845 и 1846 г.  

Тук вече има описана мелница (asyab) с годишен доход от 1400 гр. за 1845 

г. и 1530 за 1846 г. Последната е важен елемент от чифлишката структура и по-

казва пазарната ориентираност на чифлика. От дюкяна в чифлика са декларирани 

годишни доходи от 150 и 210 гр. за съответните години 1845/1846. 

Прави впечатление не само голямото разнообразие на регистрираните жи-

вотни, но и тяхното количество. Именно поради тази причина, за по-голяма яс-

нота, ще ги изложим в следващата таблица:  

 

Таблица 1. 

Вид и брой на регистрираните животни в чифлика  

на Халил паша в Келешкьой 

вид глави доходи 

1845 г. 1846 г. 

дойни овце 350 2100 2100 

ялови овце 150 450 450 

агнета 100   

дойни крави  30 480 420 

ялови крави 50   

дана дюве на 4 го-
дини 

31   

                                                             
26  BOA-İstanbul, ML. VRD. TMT. d. 12 243, s. 9. 
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бик 6   

биволи 24   

биволици 10 220 190 

волове 20   

хергеле от жребчета 107 1214 1200 

хергеле/ялови (?) 75   

товарни коне 32   

 

Общият годишен приход на Халил паша от този чифлик възлиза на 66 724 

гр. и 71 955 гр., съответно за 1845 и 1846 г. Безспорно и двата чифлика са особено 

доходоносни, но веднага се забелязват и съществените различия в тяхната струк-

тура. 

На първо място и при двата, по-голямата част от доходите идват от произве-

дените зърнени храни, което показва, че те участват в местната житна търговия. 

Този профил на чифлиците явно се запазва и през 60-те и 70-те години на XIX в. 

и намира своето потвърждение в кореспонденцията на Д. Бракалов. По-голямата 

част от отглежданите животни в чифлика в Келешкьой вероятно се използва като 

впрегатен добитък за обработването на голямото количество земя. Останалите – 

овце, дойни крави, предоставят и други суровини, които могат да бъдат пласи-

рани на пазара – млечни продукти, вълна. 

Явният интерес към чифлишкото земевладение от страна на висшите пред-

ставители на османската власт показва, че този тип икономически структури през 

40-те години на XIX в. са рентабилни и както се вижда, твърде доходоносни за 

техните собственици. Голямото желание на Д. Бракалов през 60-те години на XIX 

в. да задържи управлението на тези стопанства показва, че тази тенденция не е 

изчезнала. Той е готов да заплаща между 80 и 100 000 гроша годишно, което е 

една значителна сума, само да запази стопанисването на тези чифлици27. Подобен 

интерес към чифлишкото стопанство се забелязва и в средите на дипломатичес-

ките представители на западните държави в посочения период и в други региони. 

Пример за това е чифликът разположен между селата Ак дере (дн. Бяла, Варнен-

ско) и Айваджик (дн. Дюлино, Варненско), собственост на английския дипломат 

Станислас Греам Бауер Сен-Клер (1835–1887) (Roussev, 2021, pp. 259–263)  

                                                             
27  НБКМ–БИА, Ф. 6, I А 535. 
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Важен въпрос при изследването на чифлишкото земевладение е този за ра-

ботната ръка, която се използва в него. Традиционно в българската историогра-

фия терминът чифлик върви успоредно с понятието „експлоатация” (Gandev, 

1962, pp. 97–98). Османската документация, с която разполагаме дава детайлна 

информация по този въпрос. 

В чифлика в Келешкьой са регистрирани 36 души, като постоянни наемници 

в чифлика и изпълняващи конкретни функции. Средният годишен доход на тези 

наемници е в размер на 1112,2 гроша. С най-високо заплащане в размер на 3000 

гр. годишно Хюсеин ага – надзорника на чифлика (çiftlik nazırı). От тези 36 души, 

трима са мюсюлмани и 33 немюсюлмани.  

Средният годишен доход на 23 наемници в чифлика в Танаскьой възлиза на 

873,9 гроша. Тук мюсюлманите са трима цигани, а останалите 20 наемници са 

немюсюлмани. И при двата чифлика, част наемниците са специализирана ра-

ботна ръка – чифтчибашии28, тимурджи29, мандаджи30 и др. 

Подобни годишни доходи за наемна работна ръка са твърде високи. Само за 

сравнение средният годишен доход на свещениците в Трявна възлиза на 872 гр. 

(Georgieva, 2017, p. 655). Средните годишни доходи на габровското население са 

в размер на 520 гр., в Трявна 491 гроша, а в Арбанаси – 499 гр. (Georgieva, 2016, 

p. 93). Както се вижда от посочените цифри, средните доходи на постоянните 

наемници в чифлиците на Халил паша са твърде високи в сравнение с различни 

старопланински селища. Доброто заплащане е важен елемент от стопанисването 

на чифлиците и силен аргумент за преосмислянето на тезата за „масова експло-

тацията” в чифлишките стопанства.31  

Предисторията на чифлиците показва, че те заемат важно място в аграрната 

структура на локално ниво – Бургаско и Айтоско, и изискват самостоятелно и за-

дълбочено изследване. Те са сред предпочитаните източници на доходи за осман-

ския елит от периода, наред с по-познатите примери като изкупуването на данъци. 

Тук се опитахме да зададем рамката на едно бъдещо изследване, което ще ни поз-

воли да разберем по-правилно аграрната икономика на Османската империя през 

                                                             
28  Чифтчибаши - от тур. çiftçi - букв. земеделец. В случая – лице, което ръководи 

земеделските работници в чифлика. 
29  Тимурджи - от тур. demir, demirci – железар, ковач. В случая вероятно се касае за лице, 

което обслужва земеделските сечива в чифлика. 
30  Мандаджи – от тур. биволар. 
31  Марксистката историография по правило приема всеки наемен труд за „експлоатация”. 

В случая ние не желаем да влизаме във теоретичен спор по темата, но уточняваме, че 
заплащане в разгледаните от нас чифлици определено е добро за периода, както що се 
касае до различните форми на наемен труд, така и в сравнение с други модели на зе-
меползване – като кесимджийството и изполичарството. 
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XIX в. както и да коригираме някои от наложените трафарети в историографията 

по отношение на този вид стопанство.  
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