
Вакъфите В България





вакъфите в българия

Съставителство и научна редакция
Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

СОфия ● 2020



© 2020 Веселин Янчев, Григор Бойков, Мария Кипровска – съставители
© 2020 Василка Танкова, Веселин Янчев, Владимир Станев, 

Георги Бурнаски, Григор Бойков, Дамян Борисов, Иво Страхилов, 
Мария Кипровска, Мартин Вълков, Орлин Събев, Пламен Митев, 
Славка Каракушева, Христо Беров, Христо Христозов

© 2020 Антонина Георгиева – художник на корицата
© 2020 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

   ISBN 978-954-07-4848-1 (print)
   ISBN 978-954-07-5098-9 (online)

a 

Тази книга се издава по проект на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ – „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на 
прехода от имперско към национално държавно управление“, с финан-
совата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на 
образованието и науката (договор ДН 10/14 от 17.12.2016 г.).



СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Веселин Янчев, Григор Бойков, Мария Кипровска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Османският поземлен вакъф – същност и инструментализация
Дамян Борисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Вакъфските села и сгради в България през османския период
Григор Бойков, Мария Кипровска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Вакъфът на Джедид (Семиз) Али паша в Родопите: 
пространствени и социални измерения на пасищната екология
Христо Христозов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата
Пламен Митев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Вакъфите в свободна България (1877–1885)
Веселин Янчев, Владимир Станев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Вакъфите: заплетените имуществени отношения 
в Източна Румелия (1879–1885)
Василка Танкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Вакъфският въпрос в съединена България (1885–1913)
Веселин Янчев, Владимир Станев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

За съдбата на османските вакъфски библиотеки 
в България след Освобождението
Орлин Събев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Стопански аспекти на вакъфския въпрос в България (1878–1912)
Христо Беров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Вакъфите в България между двете световни войни
Мартин Вълков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Съдбата на вакъфските имоти в Народна република България
Георги Бурнаски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Османското наследство отвъд утвърдения дискурс: 
спомени, разкази и практики на наследяване
Иво Страхилов, Славка Каракушева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Показалец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463





ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

ПРЕДГОВОР

Ислямските религиозно-благотворителни институции – вакъфите, 
са неизменна част от миналото на България през многовековния 

период на османското владичество. Създадени за богоугодни цели и 
за да поддържат функционирането на мюсюлманските религиозни, 
образователни и благотворителни заведения (джамии, месджиди, 
текета/завиета, медресета, мектеби, библиотеки, болници, имарети, 
тюрбета), те несъмнено заемат значимо място в живота на мюсюлма-
ните, но не се ограничават само до религиозните, образователните 
и благотворителните си функции. Наред с тях, вакъфите се явяват 
собственици на редица доходоносни обекти и поземлени имоти, чрез 
управлението на които играят съществена роля и в овладяване на 
пространството физически и икономически. В балканските предели 
на Османската империя те са сочени и като един от основните „коло-
низатори“ на региона, а тяхната роля в местната икономика, особено 
там, където те са главен владелец, е от първостепенно значение за 
развитието на съответната област.

Завещавайки доходите от редица източници (сред които приходи 
от търговски обекти и поземлени владения), основателите на вакъ-
фите осигуряват издръжката на построените от тях благотворителни 
сгради за вечни времена, а значителна част от тях просъществуват 
и след разпада на Османската империя в пределите на новосфор-
мираните национални държави. Разглеждани понякога като сим-
вол на „османизацията“ на завладените територии, в новите усло-
вия обикновено именно те, възприемани като еманация на импер-
ската мюсюлманска власт, често са първата жертва на градящите 
се национални идеологии, в т. ч. и в България, където започва про-
цес на „деосманизация“ както в институционален, така и в архитек-
турен план.

Многобройните вакъфски имоти, чиито приходи осигуряват под-
дръжката и функционирането на вакъфските сгради, част от благот-
ворителните институции, също попадат в центъра на държавотвор-
ческата политика на младата българска държава. Така нареченият 
вакъфски въпрос възниква още с основаването на новата държава и 
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неизменно съпътства решаването на проблемите с турското малцин-
ство и мюсюлманското вероизповедание във вътрешнополитически 
план, като той заема ключово място и в международните отношения 
на България с Османската империя, а впоследствие – и с Република 
Турция. Поземлените вакъфски имоти в пределите на следосвобо-
жденска България, обхващащи солидна част от територията на бъл-
гарското пространство до Освобождението, поставят реално предиз-
викателство пред националните елити в решаването както на нале-
жащите проблеми по включването на тези имоти в аграрните и сто-
панските структури на новата държава, така и в изграждането на 
последователна политика по отношение на мюсюлманската етниче-
ска общност в страната.

Макар и ключов за много сфери от следосвобожденската исто-
рия на България, въпросът за съдбата на вакъфите и техните иму-
щества е изключително фрагментарно разглеждан в досегашните 
научни проучвания, като понастоящем вакъфският проблем не е бил 
обект на систематично монографично изследване от страна както на 
българската, така и на международната изследователска общност. 
Целта на сборника „Вакъфите в България“ е да постави основите на 
едно по-всеобхватно изследване на вакъфската институция в пре-
делите на съвременна България в дългия хронологически отрязък от 
установяването на османската власт до съвременността, като ситу-
ира неговата значимост в съответните исторически периоди.

Сборникът включва изследователски текстове, представени на 
научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в 
условията на прехода от имперско към национално държавно управ-
ление“, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
на 11 октомври 2019 г., която обобщи резултатите от едноименния 
проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министер-
ството на образованието и науката. Представените тук разработки 
разглеждат различни аспекти от обширната тема, свързана с вакъ-
фите, както в условията на Османската империя, така и в следосво-
божденската история на България. Изследван диахронно в очерта-
ния дълъг времеви период, въпросът за вакъфите и техните имоти 
предоставя възможност за наблюдения върху неговата значимост 
както по време на османската власт, така и в условията на нацио-
налната държава. Нещо повече, проследен в хода на няколко обосо-
бени исторически етапа през призмата на водените политики, меж-
дународните спогодби и българското законодателство, вакъфският 
въпрос дава възможност да се обособят отделни фази във формира-
нето на конкретни мерки, предприемани от страна на българските 
власти не само за приобщаването на тази мюсюлманска институция 
към аграрните и стопанските структури на националната държава, 
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но и да се проследят етапите във формирането на национална идео-
логия vis-à-vis имперското минало на страната.

Значимостта на вакъфските религиозно-благотворителни инсти-
туции за следосвобожденската история на България не би могла да 
бъде осмислена, без да се направят някои основни изводи за тях-
ната същност и важност в османски контекст. Въпреки че вакъ-
фите са посветени на издръжката на религиозни и благотворителни 
сгради, не те са гръбнакът на тяхната тежест в икономически план. 
Основен източник за стопанската им мощ са вакъфските поземлени 
имоти и данъчните постъпления от тях, които формират значителна 
част от имперската икономика (текстовете на Дамян Борисов, Гри-
гор Бойков и Мария Кипровска). В този смисъл определянето на мяс-
тото на вакъфите и техния дял в стопанските и аграрните институ-
ции в географските предели на съвременна България по време на 
османския период е от първостепенна важност за осмислянето на 
последвалите процеси по тяхното интегриране в българската ико-
номика, а в голяма степен – и за вземането на редица решения във 
вътрешно- и външнополитически план. Проучването на поземлените 
вакъфи показва, че те заемат съществена част от аграрните, финан-
совите и човешките ресурси на страната през османския период. 
Пространственият анализ на вакъфските селищни имоти на тери-
торията на съвременна България откроява вакъфите като един от 
основните участници в овладяването на географското пространство 
(Григор Бойков и Мария Кипровска), в т. ч. и на високопланинските 
пасищни зони (Христо Христозов), а социалният профил на техните 
основатели показва, че членовете на османската династия далеч не 
са единствените благодетели и основни действащи лица в този про-
цес. Геопространственият анализ на вакъфските поземлени имоти 
откроява друга една значима социална група, която играе същест-
вена роля в усвояването на територията. Вакъфските владения на 
няколко фамилии от акънджийски предводители, оформени като 
териториални „анклави“ в различни райони на страната, доминират 
административния, икономическия и културния живот в тези обла-
сти през целия период на османската власт. Красноречиво доказа-
телство за тяхната устойчивост и стопанска мощ е значимостта им и 
в следосвобожденската история на България, когато те заемат клю-
чово място в решаването на редица въпроси от вътрешнополитиче-
ско, стопанско и международно дипломатическо естество (Веселин 
Янчев и Владимир Станев, Василка Танкова, Христо Беров). 

Въпросът за собствеността (частна, общинска или държавна) над 
вакъфските поземлени имоти и приходите от другите вакъфски 
недвижими собствености, залегнал още в османското законодател-
ство от ранния период (Дамян Борисов) и претърпял значими про-
мени в периода на Танзимата през ХІХ в. (Пламен Митев), продъл-
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жава да доминира и следосвобожденската действителност, когато 
се търсят решения за интегриране на тази имперска институция в 
новата обществено-икономическа система както в Източна Руме-
лия (Василка Танкова), така и в Княжество България (Веселин Янчев 
и Владимир Станев). Докато в автономната провинция на Осман-
ската империя източнорумелийското управление се опитва да облече 
в законодателна рамка вакъфските имоти и да ги предефинира в 
свободна собственост (Василка Танкова), то в Княжеството разиск-
ването на статута на вакъфските имоти протича в сянката на прего-
ворите между Високата порта и княжеската администрация, които 
така и не достигат до споразумение за статута на вакъфските соб-
ствености (Веселин Янчев и Владимир Станев). Позицията на българ-
ските власти по вакъфските имоти, изразена още по време на Кня-
жеството, кристализира по-отчетливо в периода след Съединението, 
когато вакъфският въпрос отново заема ключово място в диплома-
тическите преговори с Османската империя, в които управляващите 
заявяват решителна неотстъпчивост спрямо имперските претенции 
и отстояват независимите държавни интереси, превръщайки вакъ-
фите и техните имоти във вътрешнодържавно дело (Веселин Янчев и 
Владимир Станев). В периода между двете световни войни въпросът 
за вакъфите в България слиза от дипломатическата сцена и става 
предмет на вътрешнополитически решения, с които се забързва про-
цесът по централизираното им управление в тясна връзка с все по-
засиления държавен контрол над мюсюлманската общност в Бълга-
рия като цяло (Мартин Вълков). Контролът над мюсюлманската общ-
ност и свързаните с нея собствености, в т. ч. и вакъфските, намира 
завършен вид по времето на комунистическия режим в страната, 
когато те попадат под общата политика на одържавяване на собстве-
ността на мюсюлманските общини, но са и пряко свързани с поста-
вянето под партиен контрол на мюсюлманското духовенство като 
цяло (Георги Бурнаски).

Представените в настоящия сборник текстове нямат претенцията 
за изчерпателност на всички теми, свързани с вакъфите. Те се опит-
ват да начертаят общата рамка, в която мюсюлманската религи-
озно-благотворителна вакъфска институция се развива, и да набе-
лежат някои тенденции в нейното историческо еволюиране, които 
биха послужили за бъдещи по-задълбочени изследвания. Разхвърля-
ността и откъслечността на изворовия материал, особено за след-
освобожденския период, от една страна, до голяма степен усложнява 
обобщаването на всички аспекти от наблюдаваните процеси. Харак-
терът на изворовата база, която в по-голямата си част е излязла изпод 
перото на държавната администрация и дипломатическите предста-
вителства, от друга страна, до голяма степен предопределя държав-
ноцентричния поглед към разглежданите процеси и в някаква сте-
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пен заглушава „гласовете“ на представителите на мюсюлманската 
общност и тяхното възприятие за вакъфското наследство (както ни 
напомня студията на Иво Страхилов и Славка Каракушева). Въпро-
сът за вакъфските недвижими имоти, застъпен в повечето тек-
стове в сборника, до голяма степен предопределя и общите изводи, 
оставяйки на заден план друг един аспект от многоликата вакъф-
ска тематика – движимата вакъфска собственост. Примерът с целе-
насоченото опазване на вакъфското книжно наследство от страна 
на руските окупационни власти и местните български управителни 
органи е красноречив по отношение на разноликото възприятие на 
вакъфските собствености дори и на държавно ниво (Орлин Събев).

Несъмнено по-детайлното проучване на някои от така поставе-
ните проблемни кръгове би внесло повече яснота в анализа на мно-
гопластовата вакъфска проблематика, която е застъпена едва час-
тично в този сборник. Надяваме се, че той все пак откроява доста-
тъчно ясно бъдещи перспективи и възможности, за да насърчи по-
нататъшни изследвания по темата.

Съставителите
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ОСМАНСКИЯТ ПОЗЕМЛЕН ВАКЪФ – 
СЪЩНОСТ И ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ

Дамян Борисов

Темата за вакъфа, като една от основните в османистичните про-
учвания, отдавна е обект на научен интерес1, в това число и в 

българската историография, дала своите безусловни приноси в тази 
насока. Причината е, че разглеждането ѝ като част от османската 
социално-икономическа действителност, не само през XV–XVII в., 
организира няколко проблемни (в най-общото значение на опреде-
лението) нива в историографски дискурс, което предпоставя все 
още и нейната дискусионност.

В българската историография публикациите върху вакъфа започ-
ват още в началото на XX в. с изследванията на Георги Баласчев и 
Диаманди Ихчиев, които, макар и съдържащи някои слабости от 
преводно-тълкователен характер, щрихират част от основния пери-
метър на по-сетнешните изследвания2. Публикуването на моногра-
фията на Мустафа Тайиб Гьокбилгин върху вакъфите, мюлковете и 

1 Подробен библиографски обзор у: Ivanova, Sv. Introduction – In: Inventory of Ottoman 
Turkish documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril 
and Methodius National Library. Part 1 – Registers. Eds. Ev. Radushev, Sv. Ivanova, 
R. Kovachev. Sofia: IMIR, 2003, 11–54. Към него, разбира се, трябва да допълним и 
многогодишните изследвания на Махиел Кийл, събрани в частта си за България у: 
Кийл, М. България под османска власт. Събрани съчинения. Състав. М. Баръмова, 
Г. Бойков, М. Кипровска. София: ИК „Тендрил“, 2017, както и Kayapınar, A. The Gazi 
Mihaloğulları Waqfs in Northern Bulgaria (15th – 16th centuries). – In: Proceedings of the 
Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans (Tirana – Alba-
nia, 4–7 December 2003). Ed. A. Çaksu. İstanbul: IRCICA, 2006, 163–175; Каяпънар, А. 
Алиано-бекташийски завиета в Източните Родопи (XV–XVI в.). – Годишник на исто-
рическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, II 
(XXXIV), 2018, 495–517.

2 Баласчев, Г., Ихчиев, Д. Привилегиитѣ на раята въ земитѣ, завѣщани на честититѣ 
градове Мекка и Медина и документи върху тѣх. – Минало, I, 1909–1910, № 2, 141–156; 
Баласчев, Г., Ихчиев, Д. Турскитѣ вакъфи въ българското царство и документи върху 
тѣх. – Минало, I, 1909–1910, № 3, 239–264. Ихчиев, Д.  Турскитѣ вакъфи въ българ-
ското царство и документи върху тѣх. – Минало, I, 1909–1910, № 4, 345–356.
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мукатаите в Одрин и санджака Паша през XV и XVI в.3, предоста-
вяща богат информационен масив за част от българските земи, дава 
възможност за детайлни и аналитични изследвания, центрирани 
както върху същността на тази институция, така и върху истори-
ята на българското население и селища, повлияни от нея. Преди 
всичко Вера Мутафчиева и Бистра Цветкова използват данните за 
значимите си изследвания върху аграрните отношения, статута на 
населението, данъчното облагане във вакъфските (и не само) земи 
особено в първите две столетия на османската власт4. Монографи-
ята на Евгений Радушев, в която се изследват аграрните институ-
ции на Османската империя през следващите (XVII и XVIII) столе-
тия, влиза в концептуална релация с проучванията, превърнали се в 
базис на изследването и анализа на тяхното развитие през предход-
ните векове5. Като част от общата тематична рамка, свои изследва-
ния, съобразно научните си интереси, имат и Страшимир Димит-
ров6, Михаила Стайнова7, Стефка Първева8, Орлин Събев9, Григор 

3 Gökbilgin, M. T. XV–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı. Vakıflar – Mülkler – Mukataa-
lar. İstanbul: Üçler Basımevi, 1952.

4 Цветкова, Б. Поземлените отношения в българските земи под османско владичес-
тво до средата на XVII в. – Исторически преглед, 1950–1951, № 2, 149–192; същата. 
Характерни черти на османския феодализъм в българските земи. – Исторически 
преглед, 1950–1951, № 4–5, 380–392; същата. Приноси в изучаването на турския 
феодализъм. – Известия на Института по история, 1954, № 5, 100–143;  Мутафчи-
ева, В. Аграрните отношения в Османската империя през XV–XVI в. София: Изда-
телство на БАН, 1962; същата. Основни проблеми в изучаването на вакъфа като 
част от социално-икономическата структура на Балканите под османска власт 
(XV–XIX в.). – В: Проблеми на балканската история и култура. Състав. Н. Тодоров. 
София: Издателство на БАН, 1979, 399–448; Mutafchieva, V. Le vakif – un aspect de la 
structure socio-economique de l’Empire ottoman (XV–XVII s.). Sofia: Comité de la culture, 
Centre national des langues et civilisations anciennes, 1981; Мутафчиева, В. В сянката 
на Азия. София: Слов Д, 1992; същата. Османска социално-икономическа история 
(изследвания). София: Издателство на БАН, 1993.

5 Радушев, Ев. Аграрните институции в Османската империя през XVII–XVIII в. 
София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995.

6 Димитров, С. Управниците на Ахъ Челеби. – Родопски сборник, 1976, № 4, 55–77; 
същият. Из ранната история на ислямизацията в северните склонове на Родопите. – 
Векове, 1986, № 3, 42–49; същият. Примикюри в Родопите през XVI в. – Rhodopica, 
1998, № 1, 123–131.

7 Стайнова, М. Османските библиотеки в българските земи XV–XIX в. София: Изда-
телство на НБКМ, 1982.

8 Първева, Ст. За вакъфите в Североизточна Тракия през първата половина на 
XVIII в. – Исторически преглед, 1992, № 5, 44–54.

9 Sabev, O. Ottoman Waqf and Muslim Education in Rumeli: Theory, Tradition, Practice. – 
Etudes balkaniques, 1998, No 3–4, 130–145; idem. Osmanlıların Balkanları Fethi ve İda-
resinde Mihaloğulları Aylesi (XIV–XIX Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler. – Osmanlı 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Degrisi (OTAM), 2014, 33, 229–244; Събев, О. 
Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България). София: 
Авангард Прима, 2017.
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Бойков10, Мария Кипровска11, Дамян Борисов12. Вакъфът отдавна е 
тема и в проучванията на Светлана Иванова. През 2003 г. тя пуб-
ликува концептуално изследване, в което разглежда в съпоставите-
лен план принципи, участници и документи при християнската и 
мюсюлманската благотворителност13. Тя е и автор на въведението 
към съставения през същата година Опис на османотурски доку-
менти за вакъфа, съхранявани в Ориенталския отдел на Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий, в който много подробно 
представя основните тематични полета, обект на научните изслед-
вания за вакъфа14. Все през същата година публикува и проучва-
нето си върху опита за трансформация на село Папазлъ (Поповица) 
в град Ислямлъ чрез вакъфа на великия везир Мехмед паша15.

Със съвсем ясната преценка за трудността (и оттук – риска) 
османската социално-икономическа действителност да бъде обяс-
нена със съвременния юридически понятиен апарат, този текст ще 
направи опит, без пряко участие в прононсирани историографски 
дискусии, да обясни същността на османския поземлен вакъф в 
утилитарния му контекст, очертан от спецификите в неговото исто-

10 Boykov, G. The Waqf and the Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe. – In: Balkanlarda 
Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Sempozyumu, İstanbul – Edirne, 9 – 11 Mayıs 2012. Ed. 
B. Ersoy. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2012, 181–190; idem. Anato-
lian Emir in Rumelia: Isfendiyaroğlu Ismail Bey’s Architectural Patronage and Governor-
ship of Filibe (1460s – 1470s). – Bulgarian Historical Review, 2013, No 1–2, 137–147; Бой-
ков, Гр. Неосъществените градове в района на Асеновград през османския период: 
Поповица/Ислямлъ и Конуш Хисаръ. – В: Стенимахос–Станимака–Асеновград. При-
носи към изучаването на приемствеността и развитието в социално-икономиче-
ската и духовна история на града и региона. Състав. Г. Бойков, Д. Борисов. Асе-
новград: Диков, 2014, 75–104; същият. Град Карлово и Карловският вакъф. – Исто-
рия, 2018, № 5, 461–496.

11 Kiprovska, M. Legend and Historicity: the Binbir Oklu Ahmed Baba Tekkesi and Its 
Founder. – In: Monuments, Patrons, Contexts. Eds. M. Hartmuth, A. Dilsiz. Leiden: 
Nederlands instituut vor het Nabije Oosten, 2010, 29–47; еadem. Shaping the Ottoman 
Borderland: The Architectural Patronage of the Frontier Lords from the Mihaloğlu Fam-
ily. – In: Bordering Early Modern Europe. Eds. M. Baramova, G. Boykov, I. Parvev. Wies-
baden: Harrassowitz, 2015, 185–221; Кипровска, М. Власт и общество в Плевенско на 
прага на две епохи: съдбата на рода Михалоглу и неговите благотворителни фонда-
ции (вакъфи) в условията на прехода от имперско към национално държавно управ-
ление. – В: Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности. 
Състав. В. Рачева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 
2017, 357–373.

12 Борисов, Д. Вакъфската институция в Родопите XV–XVII в. (непубл. докторска 
дисертация). Пловдив, 2008. Текстът е достъпен на: <https://uni-plovdiv.academia.
edu/DamianBorisov> 15.12.2019 г.

13 Иванова, Св. Християнска и мюсюлманска благотворителност по българските земи 
XVI–XVII в. (документи, участници, институции). – В: Дарителство и взаимопомощ 
в българското общество (XVI – началото на XX в.). Състав. П. Митев. София: ИФ-94, 
2003, 7–111.

14 Ivanova, Sv. Introduction, 11–54.
15 Иванова, С. Големите вакъфи на османския елит. – В: Пари, думи, памет. Състав. 

Р. Заимова, Н. Аретов. София: Кралица Маб, 2004, 110–126.
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рическо развитие като концепция, представяща го не като собстве-
ност върху земя (неограничено абсолютно вещно право), а като соб-
ственост върху узуфрукта (право на ползване – абсолютно, но огра-
ничено вещно право). В този смисъл известни отдавна факти, дефи-
ниции и интерпретации ще бъдат повторени неизбежно не само 
защото представляват необходимия понятиен фон и фонд, но и 
заради аргументативния им аспект.

Въпросът за собствеността (dominium fundi, rakaba16) върху земята 
е един от централните за социално-икономическата история на 
Османската империя и заради това, че произтичащите от тази база 
отношения и тяхната институционална регулация, респективно 
липсата на възможност за такава, определят пряко както ежедне-
вието и живота на поколения хора, така и динамики в организа-
цията на османската икономическа действителност, пряко рефлек-
тиращи и в политическото развитие на държавата.

Ханифитската шериатска норма при трактовката на този въпрос, 
намерила своето превъплъщение и в Османската империя, определя 
три категории земи, по същество три варианта на правоотношение, 
в мюсюлманските държави, които, назовани със специфичната 
терминология, са следните: йошри (юшурие), хараджи и мири. Тази 
информация е известна от отдавна публикуваните и нееднократно 
коментирани и анализирани тълкувания на шейхюлисляма17 Ебус-
сууд ефенди (1545–1574) и други правоведи върху правни въпроси 
относно законите на султан Сюлейман I (1520–1566), регламенти-
ращи статута и принципите на ползване приходите от земята.

Земята категория йошри, ако дадем думата на Ебуссууд, е онази, 
„която при завладяването е била разпределена от султана между 
тези, които са взели участие в завладяването ѝ; или тези земи, на 
които всички жители преди завладяването са приели исляма и сул-
танът е оставил земите в техните ръце […] облага се само с десятък 
(юшур)“18. С други думи, земите от тази категория са пълна собстве-
ност на непосредствения производител – „тяхна действителна соб-
ственост (мюлк), както са и другите им стоки и имоти“, плащащ само 
десятък от земеделското си производство – данък, който, отново по 
цитирания правовед, „има смисъл на религиозно задължение“. С 
такъв статут е била земята в османските провинции Хеджаз (Араб-
ския полуостров) и Басра (частично дн. Ирак)19.

16 Съотв. латинският и арабският правен термин, назоваващи т. нар. „гола собстве-
ност“.

17 Върховната правно-религиозна номенклатура в Османската империя.
18 Извори за историята на българското право (Турски извори за историята на правото в 

българските земи). Т. 1. Състав. Г. Гълъбов. София: Издателство на БАН, 1961, с. 61.
19 Пак там, с. 65.
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Земята категория хараджи е „тази, която при завоеванието ѝ е 
оставена в ръцете на неверниците; те я владеят като собствена 
(мюлк)“20 – пише отново Ебуссууд и добавя, че непосредствените соб-
ственици на земята се облагат с десятък от производството (подохо-
ден данък), който обаче е наречен с термина харадж-и мукассеме, т. е. 
използван е термин, с който се назовава парично плащане (въпреки 
че се взема в натура), тъй като, да припомним, само няколко изре-
чения по-горе същият правовед разяснява, че десятъкът е платим 
само от мюсюлмани. Другият данък, който се плаща от тези земи, 
има смисъла на поземлен и се нарича харадж-и мувазаф, познат в 
османската действителност като испенче (за не-мюсюлманите) и 
ресм-и чифт (за мюсюлманите), който вече е в пари. И разбира се, 
джизие (също назоваван и харадж) – основният данък, плащан от 
не-мюсюлманите монотеисти в тогавашния ислямски свят. Земя от 
тази категория е имало в Ирак, Сирия, Египет21; след превземането 
на о-в Крит от Венеция през 1669 г. земята там също е обявена за 
хараджи; както и на п-в Пелопонес в началото на XVIII в. и в огра-
ничен хинтерланд около Одрин22, впрочем за кратко – отново по 
същото време – ако и земята в европейските провинции на импери-
ята (и в Анадола) да е отдавна и винаги третирана като държавна.

Нейното название е мири и не само в пряк превод на термина, 
с който се определя, но и по същество означава държавна земя. 
Както бе отбелязано, европейските владения на османците още от 
XIV в., в резултат от първите стъпки за реорганизирането на този 
банален до него момент тюркски бейлик в концептуална държава, 
са обявени за собственост на бейтюлмала, т. е. на държавната 
хазна. И въпреки това, да отбележим, цитираните по-горе тълку-
вания на шейхюлисляма Ебуссууд са всъщност все още отговори 
на въпроси, смисълът на които може да бъде сведен до един: Чия е 
собствеността върху земята в Румелия?23 Колкото и парадоксално 
да звучи, над век и половина след кадъаскера24 Чандърлъ Кара 

20 Пак там, с. 61.
21 Пак там.
22 Първева, Ст. Османски „поземлени“ регистрации от XVII – първите десетилиетия на 

XVIII век. Извор за историята на социалните структури и аграрните отношения. – В: 
Из практиката на османската канцелария. Състав. Р. Ковачев. София: Издателство 
на НБКМ, 2011, 106–117.

23 Първоначално с названието Румили, с познатия му вариант Румели (оттук – Руме-
лия), се назовават първите завладени европейски територии на Балканите, в голяма 
част съвпадащи с българо-византийската политико-културна контактна зона тук. 
По-късно е обособено бейлербейство (еялет) Румили, в което териториално е органи-
зирана голяма част от Балканския полуостров (вкл. българските земи), чийто цен-
тър е Одрин, Пловдив, а впоследствие и София. Завладяването на нови европейски 
територии определя появата и на други еялети, администриращи Северозападните 
Балкани, Унгария, п-в Крим и Северното Причерноморие, п-в Пелопонес и др.

24 Букв. „военен съдия“ – най-високата позиция в съдебната организация на Осман-
ската империя след шейхюлисляма. Имало двама кадъаскери – един за Румелия 
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Халил паша (1364–1387)25, който разделя личната хазна на владе-
теля (хазине-и хасса) от държавната (бейтюлмал)26 и по този начин 
задава посоката за създаване и регулация на аграрните отноше-
ния, към шейхюлисляма са отправяни въпросите: „Какво е според 
свещения шериат арз-и хараджие (земя хараджи) и арз-и йошри 
(земя юшрие)? Да се благоволи и поясни подробно“. И пак: „Да се 
даде пояснение законно ли е съгласно свещения шериат кадиите 
да издават хюджет [т. е. решение] за земя йошрие (?!), която раята 
притежава в Румелия […] и която съгласно съществуващия оби-
чай между хората [Подчерт. мое – Д. Б.] може да се продава, залага 
[…]“27. И неизменните отговори на Ебуссууд: „... земите, които раята 
владее (в Румелия – пояснение наше), не са нито хараджи, нито 
йошри […] те са арз-и мемлекет (държавни земи)“. И още: „... продаж-
бата и покупката на тези земи, която се практикува между населе-
нието […] е съвършено нищожна, ако се върши без знанието на спа-
хията […]“; „... ако кадиите издадат хюджет, той се счита за нищо-
жен […]“28. Откъдето научаваме две неща: очевидно е имало прак-
тика лица да сключват сделки като реални собственици на земята, 
а не като нейни ползватели (какъвто е духът на османското законо-
дателство). И второ: очевидно кадиите – хората, които са прилагали 
закона по места, т. е. по подразбиране би трябвало да го познават – 
са заверявали тези сделки. Евентуално обяснение на този парадокс 
бихме могли да получим, ако отново дадем думата на Ебуссууд: „… 
във великолепните стари регистри не са представени подробности 
за състоянието на земята на богуопазената империя […] йошрие ли, 
или хараджи, както и владелците ѝ собственици ли са […] предпо-
лагайки, че земята е тяхна собственост, почнали да я продават един 
на друг […] кадиите и валиите [B най-общия смисъл – висшата дър-
жавна провинциална номенклатура.] издавали худжети и вакфи-
ета [Протоколи за вакфиране – пояснение на преводача.] противо-
шериатски, с което причинявали голям безпорядък в работите на 
хората и държавата“29.

Цитирането на по-дълги пасажи от доктриналните мнения на 
един от най-подготвените и активни правоведи в историята на 
османската държава има за цел не само да смекчи ефекта от пред-

(Румили), чиято юрисдикция обхващала европейските провинции на империята и 
тези в Северна Африка, и един за Анадола с юрисдикция върху азиатските провин-
ции и Египет.

25 Фамилията Чандърлъ има основополагаща роля за политическата организация на 
ранната османска държава. Първият неин представител в този контекст е спомена-
тият Кара Халил, който е и член на ранния Диван (съвет).

26 Мутафчиева, В. В сянката..., 65–88.
27 Извори за историята..., с. 61.
28 Пак там, с. 65.
29 Пак там.
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ставянето на сложни термини в сложна интерпретация и анализ, но 
и да представи информацията от първоизточника – като съдържа-
ние и форма – така, както я получава всеки, който реши да осмисли 
елементите и същността на османската действителност, опитвайки 
се да я представи в сравнително строен, преди всичко исторически 
(макар и неизбежно опосредстван историографски), разказ. И най-
важното, разбира се: да представи де визу основния въпрос (Кому 
принадлежи собствеността на земята в Румелия?), който, въпреки 
категоричния си отговор (На държавата!), сякаш винаги остава 
отворен – не само в историографските му интерпретации, но и в 
османската социално-икономическа реалност (последното впрочем 
определя първото).

И тъй като един от двата основни термина, обект на презентиране 
в настоящия текст като маркиращ правоотношение – мюлкът, вече 
беше неколкократно споменат, да припомним някои щрихи от исто-
рическото развитие на неговата същност, в това число и в османски 
контекст. Както е известно, със значение на недвижима собственост 
(най-вече земя), признато от шериата, понятието е регистрирано 
още в Арабския халифат. С течение на времето още в Халифата ево-
люира по-скоро обхватът, отколкото семантичното му поле – от соб-
ственост на непосредствения производител до собственост върху 
територии и селища, в които живее и работи непосредственият 
производител, а приходите от труда на който ползва мюлксахибът 
(владелецът на мюлка). Според османските правоведи мюлкът, със 
значение на безусловна частна собственост, е разделян на две кате-
гории: истински (сахих), намиращ се в регулация на селището или в 
непосредствена близост до нея, придобит първоначално чрез шери-
атска покупко-продажба, в което отношение продава хазната, а 
впоследствие – обект на свободна покупко-продажба между физи-
чески и/или „юридически“ лица (каквито са например „градските“ 
вакъфи, опериращи с приходи от градска недвижимост). Втората 
категория е неистински (гайр-и сахих) мюлк (буквално преведено – 
неистинска безусловна частна собственост – практически, оксимо-
рон), конституиран върху земя, по дефиниция държавна, и придо-
бит с изрично дарение чрез мюлкнаме, познато и като темликнаме – 
документ, изразяващ изрично волеизявление като акт на благово-
ление от страна на конкретен владетел, без да се ангажира владе-
телската институция въобще. Това положение е демонстрирано и 
контролирано чрез мукаррернамето – документ за изричното приз-
наване на права на мюлксахиба при всяка интронизация – в този 
смисъл той (о)ставал действителен владелец, ако получел потвърж-
дение за правата си30. Конституирането и на двата вида мюлк е 

30 Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа..., 62–74.
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налице още в епохата на османските завоевания. Въпреки че ста-
тутът на истинския мюлк е ясен, нека затвърдим представата си за 
него чрез прочит на епизода, описващ оживяването на Константи-
нопол след превземането му от османците (май 1453 г.), разказан от 
хрониста Ашъкпашазаде:

Градът започна да се възстановява, но къщите бяха раздадени на соб-
ствениците като мукатаа [т. е. правото на ползване срещу наем]. Това 
се отрази тежко на народа и започнаха приказки: „Защо ли ни докараха 
от родните места и ни настаниха в тези невернически къщи?“. Така гово-
реха някои, прибираха жените и децата си и забягваха. Намери се един 
умен везир на име Кула Шахин31, който се обърна към падишаха със след-
ните думи: „Хей, честити султане, баща ти и дядо ти завладяха толкова 
земи и не даваха на хората на мукатаа. Това е достойна постъпка и за моя 
султан“. Падишахът прие неговите думи и нареди къщите да бъдат разда-
вани като мюлк [т. е. като безусловна частна собственост]32.

Две столетия по-късно в познатия пасаж от трактата на Али Чауш 
върху маликянетата (пожизнено право на откуп на държавни при-
ходи, т. е. пожизнен наем на държавните приходоизточници, а не 
собственост върху тях) намираме: „Те [маликянетата] са раздавани 
от някои султани в пълна собственост на заслужили люде с висока 
длъжност, на уджбейове и на някои държавници заради техните 
длъжности и способности. Те притежават мюлкнамета от предиш-
ния и сегашния султан. Маликянетата са също като наследствения 
мюлк. С тях разполагат, както поискат, с права на пълна собстве-
ност. Могат да ги предават по наследство, да ги продават, даряват 
или вакфират. Владеят ги, докато свърши родът им или не излезе 
заповед за премахването им“33. На пръв прочит веднага се наби-
ват на очи изразите „пълна собственост“ и „мюлкнаме“, което ни 
отпраща към неистинските мюлкове и правата на мюлксахибите 
върху тях, факт, който дава възможност за алюзия с „пълна частна 
собственост върху маликянето/мюлка“, между другото с еднаква 
етимология. От друга страна обаче да припомним, че Али Чауш 
прави очевидна аналогия между маликянето (пожизнен наем на 
държавни приходоизточници, а не собственост върху тях) и неис-
тинския мюлк, категории, втората от които понятийно унаследена 
от по-ранен период, очевидно регламентиращи според автора един 
и същ статут на тези институции и едно и също правоотношение 

31 Кула или Кавалла Шахин е военачалникът и администраторът Хадъм Шихабеддин 
паша (ум. 1455?), който заема поста румелийски бейлербей по времето на Мурад II 
(1421–1444; 1446–1451) и се издига до везир при управлението на Мехмед II (1444–
1446; 1451–1481).

32 По Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, p. 87.
33 По Радушев, Ев. Аграрните..., с.180.
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върху тях – да предложим: право на неограничено разпореждане 
(практически граничещо със собственост) с узуфрукта от обособена 
част на държавен фонд/ресурс.

Конституирането на неистинския мюлк, наречен първо от Бистра 
Цветкова „гази мюлк“34 (с ясна препратка както за времето, когато 
се конституира масово, така и за бенефициентите на това право35), 
а впоследствие и „поземлен мюлк“ от Вера Мутафчиева36, която 
заема това определение от турската историография, подчерта-
вайки, че по този начин се очертава цялата му, а не частична, същ-
ност, е практика, особено разпространена през XIV в., но в съв-
сем немалък период и през XV в. Обширните данни, които М. Тайиб 
Гьокбилгин представя в своята монография, даващи основание на 
Вера Мутафчиева да я нарече „сборник с документи“, предоставят 
прекрасна възможност за пространствен и хронологичен анализ, 
който не само оправдава избраното от Цветкова определение, без 
да опровергава това на Мутафчиева, но го подчертава, поставяйки 
директно въпроса за политическата инструментализация на позем-
ления мюлк като modus vivendi в сложната ранна политическа исто-
рия на османския бейлик: за период от половин столетие (1354–1402) 
в Тракия, Македония и частично Албания – най-ранните османски 
владения в Европа – са засвидетелствани документално 31 позем-
лени мюлка и вакъфа, от които само 4 са владетелски37. За следва-
щия 50-годишен период (1402 – 1453) пак в споменатия географски 
ареал са налични 92 мюлка и вакъфа, от които султанските са само 
шест38. Или с други думи – за втория половинвековен период вакъ-
фите на османските владетели нарастват с два, а останалите мюл-
кове и вакъфи се увеличават числено цели 3 пъти. Очевидно, извън 
случаите, когато бенефициенти на това право са духовни лица, 
ранните поземлени мюлкове, голяма част от които се трансформи-
рат и в поземлени вакъфи, представляват колкото цената, която 
османската династия плаща за формализирането на лидерството 
си през този период над редица анадолски бейове, част от които в 
Румелия са вече уджбейове (т. е. хората, които предвождат воен-
ните кампании в пограничните райони и собствено контролират 
значителен военен ресурс) и по-скоро (все още) нейни съюзници, а 
не йерархично позиционирани лица, толкова и стратегия (Троян-

34 Цветкова, Б. Поземлените отношения…, с. 165.
35 Визират се ранните бейове, воюващи с османските в Европа през XIV в., наричани 

газии, т. е. победоносни бойци на исляма.
36 Мутафчиева, В. Османска..., с. 62.
37 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı..., 161–195.
38 Ibid., 196–299.
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ски кон, както ги нарича Евангелия Балта39) на османското завла-
дяване и овладяване. Информацията по-долу илюстрира казаното.

През втората половина на 20-те години на XVI в. държавата ини-
циира мащабна кампания по описването на хора (с различен ста-
тут и задължения), селища, приходи и тяхното разпределение веро-
ятно във всички провинции, резултатът от която е съставянето на 
няколко тома (може би седем40) обобщена статистическа информа-
ция, представена в съкратените описи (т. нар. иджмал дефтери) 
от 1530 г. Без да утежняваме изложението излишно с предположе-
ния за причините за провеждането на тази кампания, ще акцен-
тираме върху това, че представените в този първокласен осман-
ски извор данни дават както възможност за сравнително прецизна 
снимка на цялостната структура на османската политическа, соци-
ална и икономическа система към конкретния момент, така и 
опция за ретроспективен анализ – и съвсем не само заради кон-
кретните стандартни записи в уводните рубрики на регистрацион-
ните селищни матрици, които „разказват“ историята на вакъфите 
например41, но най-вече заради маркирането на процеси, очевидно 
протекли около столетие назад, които поставят въпроси дори към 
още по-ранен период. В тях не само виждаме пропорционалното 
разпределение на приходите от „аграрните институции“ в еялета 
(бейлербейство) Румили (с малки изключения), който покрива евро-
пейските владения на османците и относителната част на вакъф-
ските в общия им микс, но намираме и потвърждение за хроно-
топа и интензивността на създаването на поземлените мюлкове и 
вакъфи, което валидира и причината за това – 74% от мюлковите 
и вакъфските приходи се формират от санджаците Паша и Визе 
(основно Източна, Западна, Северна Тракия и историко-географ-
ската област Македония), които организират административно гео-
графското и стопанското пространство, завладяно най-рано.

39 Balta, Ev. Les vakifs de Serrès et de sa region. Athènes: Fondation Nationale pour la 
Recherche Scientifique, 1995, p. 36.

40 Кийл, М. България..., с. 306.
41 Един конкретен пример за илюстрация, чието съдържание корелира пряко и с 

основни въпроси, разглеждани в текста: „Вакъф на потомството на Исмаил бей, син 
на Исфендиар бей; село Марково; покойният султан Мехмед [II] хан издаде темлик на 
споменатия Исмаил бей за хараджа, испенчето и другите приходи в границите на 
село Марково. Исмаил бей направил потомствен вакъф и се владеел [така], докато 
по-късно не бил развален и даден за тимар. По-сетне покойният султан Баязид [II] 
хан издал потвърждение (мукаррер) за вакъфа, за което се оставила свещена запо-
вед. Според тази заповед се владеел като потомствен вакъф. Мюлкнамето, което дал 
покойният Мехмед хан, и мукаррернамето, което дал блаженопочившият Баязид хан, 
са видени [в смисъл – проверени]. Понастоящем от Негово Величество нашият пади-
шах [Сюлейман I] [...] се издаде заповед [за същото].“ – BOA, TD 370, f. 104.
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ЕЯЛЕТ РУМИЛИ, 1530 г.42

Санджак* Общ приход
(в млн. акчета**)

Тимари*** Хасове Султански хас Мюлкове и 
вакъфи

Родос 1 040 568 – 4,8% 95,2% –
Мора 11 243 567 56% 6% 37,5% 0,5%
Егрибоз 6 377 115 30,1% 21,3% 46% 2,7%
Карлъили 2 878 438 36% 7% 57% 0,05%
Търхала 7 455 896 53,1% 22% 20% 4,9%
Янина 5 721 661 46% 10,3% 43,6 % 0,1 %
Авлония 4 852 727 47,3% 10,7% 42% –
Илбасан 1 349 585 51,8% 22,2% 26% –
Вилает 
Дукагин

84 028 – – 86% 14%

Искендерие 4 132 109 40,7% 10,4% 44,4% 4,5%
Охри 2 947 449 77% 9,6% 12,1% 1,3%
Семендере 3 129 088 45,5% 20,8% 27% 6,7%
Кюстендил 8 473 361 56,6% 6,8% 34,5% 2,1%
Паша 41 543 417 36,8% 6,4% 42% 14,8% 

(6 149 090)
Визе 3 695 479 25,1% 8,4% 14,4% 51,8%

(1 917 064)
Чирмен 1 153 370 56,4%  15,2%   0,8% 27,6%
Силистре 7 858 645 15,7% 9,6% 68,1% 6,6%
Нигболу 7 098 051 32% 14% 43,6% 10,4%
Кефе 4 203 578 – 9,5% 85,9% 4,6%
ОБЩО  125 318 375 40% 8,3% 43% 8,7%

(10 845 230)
* С термина санджак/лива се обозначава следващата след бейлербейлика/еялет в низ-

ходящ ред провинциална военноадминистративна единица, начело на която е сан-
джакбей (мир-и лива).

** Дребна сребърна монета; основната парична единица в Османската империя до 
края на XVII в., когато вследствие на инфлационно натрупване и непрекъснато вло-
шаване на сребърната проба акчето е заменено с пара (грош), т. е. проведена е дено-
минация, но терминът продължава да се използва по традиция с разчетна стойност.

*** С термините тимар (до 19 999 акчета), зиамет (20 000–99 999 акчета) и хас (над 
100 000 акчета) се обозначават данъчни отчисления, обикновено от цели селища, 
но и от част от домакинствата на някое селище, които съставят годишните възнаг-
раждения съответно на редовия състав, средния и висшия команден ешелон на спа-
хийската конница (т. е. т. нар. тимарска система), а в някои случаи, по принципа 
„номинация по аналогия“, се използват за фиксиране на годишни възнаграждения 
на други административни позиции. Освен „тимарски“ хасове, съществуват и сул-
тански хасове, постъпленията от които съставят личния апанаж на владетеля.

Разгръщането на османската експанзия в Европа през втората 
половина на XV в. – най-вече при Мехмед II (1444–1446; 1451–1481) 
и отчасти при приемника му Баязид II (1481–1512) – и през XVI в. – 
първите години от управлението на Сюлейман I (1520–1566) – оче-

42 BOA, TD 167, TD 367, TD 370, MAD 506.
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видно не повтаря нито модела, нито традицията при конституира-
нето на обширните поземлени мюлкове и вакъфи от ранния период 
на османското завоевание. На този етап, като частично обясне-
ние на наблюдаваната тенденция, само ще споменем нарочната 
политика на Мехмед II по „мюлково-вакъфския“ въпрос, изразена 
в т. нар. „конфискация“ на приходите на голяма част от поземле-
ните мюлкове и вакъфи43. Друг възможен отговор, който би могъл 
да обясни горното, е засилващият се централизъм, свързан и с под-
мяната на елитите в османската държава – „триумфът на девшир-
метата“, както го нарича Евгений Радушев44, над традиционните 
анадолски фамилии.

Дотолкова, доколкото поземлени мюлкове се конституират и през 
шестнайсетото столетие от хора извън владетелското семейство, то 
те са очевиден израз по-скоро на върховно благоволение от страна 
на монарха, с което се ползва заслужил към династията и държа-
вата висш администратор. Такъв е случаят например с мюлка на 
великия везир Ибрахим паша (1523–1536)45, присъстващ в опи-
сите на санджаците Паша и Визе с приход от над дузина села – в 
казата46 Филибе той представлява приход в размер на 35 356 акчета 
от данъчните приходи на хора в 14 села и 4252 акчета от едно село в 
казата Хайраболу47. Да поясним: мюлкът на Ибрахим паша е разли-
чен от хаса му (т. е. от определения годишен приход на номенклату-
рата), също добре документиран – 726 654 акчета данъчни приходи 
от десетки села и няколко града в санджаците Паша, Визе, Чирмен, 
Кюстендил, Силистре, Нигболу. След смъртта му селата от неговия 
мюлк не преминават у потомците му като наследство, а са одър-
жавени, по-право – възстановена е пряката държавна собственост 
над тях и финансовия обем, който формират, а 20 години по-късно 

43 Özel, O. Limits of the Almighty: Mehmed II’s ‘Land Reform’ Revisited. – Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 1999, 42:2, 226–246; İnalcık, H. Autonomous 
Enclaves in Islamic State: Temliks, Soyurghals, Yurdluk-Ocaklıks, Mâlikâne-Mukâta’as and 
Awqâf. – In: History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East. 
Studies in Honor of John E. Woods. Eds. J. Pfeiffer, Sh. Quinn. Wiesbaden: Otto Harras-
sowitz, 2006, 116–134.

44 Радушев, Е. Османската управленска номенклатура през XVI–XVII век (монопол на 
девширметата върху властта – първи и втори етап). – Историческо бъдеще, 1999, 
№ 1–2, 3–44.

45 Грък по произход, попаднал в двореца чрез системата на девширмето, Ибрахим 
паша е една от най-значимите фигури в политическата история на Османската 
империя. Велик везир при Сюлейман I (1520–1566) от 1523 г., негов зет и фаворит 
(заради което е наречен и Макбул, т. е. Любимият), Ибрахим паша е екзекутиран по 
заповед на султана през 1536 г., като традиционно е прието като причина за това да 
се изтъкват и политическите интриги, инспирирани от любимата жена на владетеля 
Хюррем султан, заради което е наречен и Мактул (т. е. Убитият).

46 Третата в низходящ ред (след еялет/бейлербейлик и санджак) и основна в провинци-
алната административна структура на държавата единица.

47 BOA, TD 370, f. 98, f. 282.
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по-голямата част от тях вече съставляват стопанската база, рес-
пективно приходите от нея, на огромния вакъф на самия Сюлей-
ман I, учреден за финансиране строежа и издръжката на компле-
кса „Сюлеймание“ в Истанбул48. 

Важен документ, свързван с поземления мюлк, е и синурнамето, 
наричано още худуднаме, но и в двата случая със значение на доку-
мент, очертаващ физически границите на селските землища, със-
тавящи поземления неистински мюлк49. Наличието му, релевантно 
само към поземления мюлк, и съдържанието му се използват като 
убедителен, наистина, аргумент, че то регламентира (за разлика от 
тимара например) обособяването на земя (в териториален смисъл), 
върху която има учредено правоотношение (в юридически смисъл). 
В крайна сметка обаче в общия случай казусът винаги се свежда 
до това, колко средства от колко ханета50, живеещи в колко селища 
ще формират някакъв доход, върху който някой ще има опреде-
лено право. Ако приемем валидността на такава гледна точка, при 
тимара (в тристепенната му структура – тимар, зеамет и хас) ситу-
ацията е сходна – колко ханета, обработващи земята и в повечето 
случаи, живеещи в селищата си, чиито землища са ограничени от 
периметъра на мерата, ще добиват и ще плащат данъци, част от 
които ще бъдат обособявани като заплата (без в османския правен 
мир да съществуват „тимарски“ термини, реципрочни на мюлкна-
мето и синурнамето). В този ред на мисли и в двата случая би могло 
да се приеме, че се касае за отчислен приход в нечия полза срещу 
определени, но различни преки и косвени задължения. Различна е 
степента на правото на разпореждане с формирания приход, пред-
поставено и гарантирано от различния му статут. А различната сте-
пен на право е повлияна много често дори не толкова от „вертикал-
ния“ (юридикосоциален) статут на този, върху когото то е делеги-
рано, колкото от утилитарни или меритократични51 съображения – 
като цяло функция от преценката на суверена, понякога форми-
рана и от интенциите на висшата оперативна администрация. 

Тук е мястото да се отбележи нещо много важно – приходите от 
поземлените мюлкове и трансформирали се такива в поземлени 
вакъфи са данъчни – напълно идентични като номенклатура, 
структура и дори обем – синхронно към определен исторически 
момент – с тези от „държавния“ сектор (тимарската система). Сто-
панска инициатива на мюлк- или вакъфсахибите, свързана с пови-

48 BOA, TD 498, 260–342.
49 Мутафчиева, В. Османска..., 66–68.
50 Хане – персийски термин, който означава дом, къща. В османската данъчна прак-

тика – най-малката данъчно задължена единица. През XV–XVI в. хане е и демограф-
ска категория – нуклеарно семейство, т. е. брачна двойка с живите си деца.

51 Меритокрация (от гр.) – управление на заслужилите.
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шаване на приходите чрез предефиниция на тяхната структура и 
наименование, е невъзможна; тогава, когато това се случва, то е 
възможно само чрез увеличаване на облагаемата база, т. е. хората и 
приходите, които те формират чрез земеделие. В това именно някои 
от ранните бейове като мюлк-/вакъфсахиби са много активни, осо-
бено по време на военните кампании, в които те участват. Другият 
засвидетелстван начин е генерирането на демографски ръст чрез 
миграции и/или естествен прираст.

Ако трябва да обобщим казаното дотук, щрихирайки концепту-
ално:

– в хронологичен план се дефинира утилитарният аспект на позем-
ления мюлк – по-скоро политически инструмент в ранния период 
от развитието на османската държава, на по-късен етап той е по-
скоро политически атрибут.

Ето защо винаги:
– учреден със статут, фактически близък до абсолютна частна 

собственост (каквато е и семантиката на термина), в правен аспект 
мюлкът, конституиран върху държавна земя (т. нар поземлен мюлк), 
бил винаги неистински, защото, според османската юриспруденция 
„въз основа на темликнаме (мюлкнаме) не се придобива истински 
темлик (мюлк)“.

Следователно:
– в структурен аспект се разкрива и неговата същност – учредено 

вещно право върху узуфрукта, не върху собствеността.
И тъй като вече неколкократно стана дума за поземлените вакъфи, 

тук е мястото да спрем вниманието си и върху тях. 
Раздаването на милостиня е свещенотекстова норма както в 

християнството, така и в исляма. Поведенческият модел в тази 
насока е формиран от самия Мохамед според хадисите – предани-
ята за делата, думите и намеренията на Пророка. Трите форми на 
мюсюлманската благотворителност, както е известно, са садака, 
зекят и вакъф52. Първата от тях има незадължителен, а препоръ-
чителен характер и е свързана с милосърдие, щедрост, благодеятел-
ност, религиозно усърдие и т. н. Зекятът, първоначално идентичен 
със садаката, постепенно се развива в задължителен „душеочист-
ващ“ данък за възрастните и дееспособни мюсюлмани, смисълът на 
който го представя почти като индулгенция – плащащ за пречист-
ване на душата от ползването на богатството, което лесно може да 
те тласне към един от големите грехове и в контекста на христи-
янската етика – сребролюбието. Що се отнася до вакъфа, прието 
е, когато става дума за него, първо да се изтъква теософско-прав-
ното му определение, представата за което дава възможност да се 

52 Иванова, Св. Християнска и мюсюлманска..., с. 24.
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очертае същността му. Съгласно което: вакъфът е фондация, раз-
полагаща с мавкуф – фактически статут на собственост, респек-
тивно – на приходите от нея, която е изведена от обращение (extra 
commercium)53: по вид – вариативна (от свещи за осветление в молит-
вен храм през книги, животни и роби до инцидентни или регулярни, 
често пъти огромни парични суми например, каквито са приходи 
от обработването на обширни поземлени фондове, приходи от екс-
плоатацията на мини, приходи от стопански обекти в градовете с 
различен от земеделие профил, военна плячка и др.), а по предназ-
начение – богоугодна и благотворителна (строеж и поддръжка на 
сгради със строго култов или по-широк социален профил, създа-
ване и поддръжка на инфраструктурни съоръжения, издръжка на 
служителите на култа, осигуряване на ежедневен екзистенциален 
минимум за най-бедните членове на ислямската община – умма – 
и пр.).

Видно е, че възможностите за избор варират според възможност-
ите и намеренията на завещателя, което прави функционалния 
спектър на вакъфа доста широк: от заобикаляне нормите на шери-
атското наследствено право чрез изрично посочване на бенефици-
ентите на вакъфа (условие, задължително по процедура и смисъл) 
при вакфиране на частна собственост до превръщането му в уни-
версален инструмент, чрез който се конституира, генерира и целево 
разходва паричен, най-често, фонд – било то за строежи, за откупу-
ване на пленници, за заплати, за плащания на формално нерегла-
ментирания, но традиционен, бакшиш от страна на централната 
власт при възшествие на нов владетел (разбира се, най-вече в полза 
на еничарите, за които липсата на такъв често бивало основателна 
причина за бунт), било то за попълване на фискални липси. Послед-
ните практики, между другото, доста разпространени в османски 
контекст, където чрез тях се създават правни прецеденти, довели 
до осмислянето в историографията на определението „османски 
вакъф“ със значение не толкова „вакъфът в Османската империя“, 
колкото „османизиране на ислямския вакъф“54.

По дефиниция консервативни и вечни, в зависимост от това, дали 
произлизали от истински или неистински мюлк, вакъфите също се 
делели на истински, които възниквали без разрешение и санкция 
на централната власт, и неистински, за които било задължително 
съгласието и потвърждението от страна на държавата. Както се 
вижда (и е отбелязано), основанията за това разграничаване съв-
сем не зависели от това, дали вакъфът оправдавал същността си 
или не. 

53 Мутафчиева, В. Османска..., с. 86.
54 Радушев, Е. Аграрните..., 173–253.
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В зависимост от бенефициентите си вакъфът бил разделян от 
шериата отново на два вида – „хайри“ (благотворителен, наричан 
и „асъл вакъф“) и „ахли“, при който приходите били завещавани на 
лица – било служители на култа, било на такива, упоменати от заве-
щателя (в това число и неговите потомци). Възможността за нали-
чието на втория вид вакъфи, и по-точно на тези, при които от тях 
се ползвали хора от рода на вакъфсахиба (буквално – владелецът на 
вакъфа), довела до религиозно-правни спорове още в Халифата с 
основен аргумент, че се нарушава неговата същност (вечност, докол-
кото поколението би могло да изчезне, и благотворителност, докол-
кото като бенефициенти на вакъфа не се ползвали възможно най-
много членове на ислямската общност). Компромисът бил постигнат 
с решението след изчерпване на потомството на завещателя вакъ-
фът да се ползва от бедните членове на общността. Този вид вакъфи, 
познати в Османската империя като „евлятлък“ (потомствени), не 
само намерили широко разпространение, но и дали възможност за 
това голяма част от приходите на фондацията – доста значителни 
понякога – да бъдат управлявани семейно. Тук е редно да отбеле-
жим, че това особено важало за т. нар. поземлени вакъфи, произ-
лезли от неистинските мюлкове върху приходите на десетки, поня-
кога, селища. Евлятлък вакъфът всъщност бил негова модифика-
ция, при която тевлиетът (управлението на вакъфа) бил родово опо-
средстван. Ще рече: реално вакъфът бил „хайри“, т. е. насочен към 
създаване и поддържане на архитектурни, културни и общностни 
маркери, но управлението му се осъществявало чрез длъжността на 
мютевелия (номенклатурата на тевлиета), предавана по наследство. 
Това от своя страна давало възможност на последния не само да 
прибира постановената от шериата 1/10 от прихода, но и незнайно 
още каква част от него.

Паралелно с това съществували и огромни вакъфи, чиито титу-
ляри били владетелите или членовете на династията – преки или 
сродени. Последните, наречени и държавни, по подразбиране били 
благотворителни и насочени към строеж на комплексна архитек-
тура или инфраструктура. Тевлиетът при тях бил поверяван на 
висши османски администратори, в това число и великия везир. С 
изключение на султанските, „държавните“ поземлени вакъфи били 
обособявани пак върху приходи от държавна (мири) земя чрез пър-
воначално издавано темликнаме, последвано от вакъфнаме (заве-
щателен акт, съдържащ стандартни реквизити, превръщащ позем-
ления мюлк във вакъф).

Хронотопът на поземлените вакъфи, както бе посочено, съвпада с 
този на поземлените мюлкове – и напълно логично, тъй като първите 
са трансформация на вторите. Очевидно, съзнавайки и/или отчи-
тайки възможно палиативния характер на учреденото им вещно 



29ОСманСкият ПОземлен Вакъф – СъщнОСт и инСтрументализация

право, ранните мюлксахиби се опитвали максимално бързо да го 
защитят юридически, съгласно правните норми на шериата, пре-
връщайки го във вакъф. Практическата имобилизация на такъв 
голям ресурс, комбинирана с традиционния недостиг на сребро в 
османската хазна и амбициозната политика на Мехмед II, първите 
стъпки на която го задължават да постави държавата в началото 
на нов етап чрез предефиниция на политическия ѝ елит, е причи-
ната той да проведе през 60-те години на XV в. мащабна акция 
по секуларизацията на поземлените вакъфи (но не на всички), т. е. 
на ресурса, който те акумулират, пренасочвайки го към тимар-
ската система. Както неколкократно е подчертавано, акцията му 
е не срещу институцията на вакъфа въобще, а срещу обособените 
от неистински мюлк вакъфи с цел да ограничи разпространението 
им и да пренасочи финансовия им потенциал55. Кампанията далече 
не засяга всички поземлени вакъфи. Така например, вакъфът на 
Шихабеддин паша56 (конвертит, впрочем), администриращ приходи 
от земеделие от села около Пловдив, остава непокътнат. И със сигур-
ност съвсем не само заради факта, че неговите обекти създали вто-
рото след Джумая джамия урбанистично ядро на преформатира-
ния в османо-левантийски контекст Пловдив, но най-вече заради 
лоялното поведение на пашата като втори везир, който заедно със 
Заганос паша подкрепя Мехмед II срещу великия везир Халил Чан-
дърлъ (екзекутиран почти веднага след превземането на Константи-
нопол), при когото фамилията, имаща основополагаща роля в орга-
низирането на османската държава, била в апогея на влиянието си 
върху османската династия и политика въобще57. Този конкретен, 
но единствен, пример, както и фактът, че при Баязид II (1481–1512) 
– приемникът на Мехмед II – ощетените от баща му вакъфсахиби са 
реабилитирани чрез възстановяване вакъфския статут на селища 
и потвърждаване на правата им върху формираните от тях при-
ходи, ясно представят репресивния политически елемент от акци-
ята на Мехмед II като несъмнен.

(И един, сякаш периферен в основната дискусия, въпрос, чийто 
отговор обаче – ако приемем, че е само един – би могъл да хвърли 

55 İnalcık, H. Mehmed II. – In: İslam Ansiklopedisi. Vol. 7. İstanbul, 1957, 506 – 535; ibid. 
The Rise of the Ottoman Empire. – In: The Cambridge History of Islam. Vol. 1. Part A. 
Eds. P. M. Holt, A. K. S. Lampton, B. Lewis. Cambridge: Cambridge University Press, 
1970, p. 304; ibid. Mehmed II. – In: Encyclopaedia of Islam (second edition). Vol. 6. Leiden: 
Brill, 1991, p. 980; Cvetkova, B. Sur certaines reformes du régime foncier au temp de 
Mehmed II. – Journal of Economic and Social History of the Orient, 1963, 6:1, 104–120; 
Beldiceanu, N. Recherches sur la reforme fonciere de Mehmed II. – Acta Historica, 1965, 
No 4, 27–39.

56 Boykov, G. The Waqf and the Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe…, 181–190.
57 İnalcık, H. Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 

1954, 69–136.
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немалко допълнителна светлина върху нея: кой и как се грижи за 
вакъфските обекти в период от 20 години, когато голяма част от 
поземлените вакъфи, които ги издържат, не съществуват, в т. ч. и 
тези, чиито учредители не са живи и нямат потомство, т. е. липсват 
предпоставки за наследствен тевлиет.)

Въпреки че е прието да се счита, че през XVI в. в общи линии 
практиката за конституиране на поземлените вакъфи престава 
(извън тези на владетелите и членовете – преки или сродени – на 
династията), примерите за такива (и броят им) от XVII в. съвсем не 
дава основание последните да бъдат подведени под известното пра-
вило за изключенията. Например вакъфът на бейлербея на Руме-
лия и везир Мехмед паша, който се опитва чрез него да превърне 
пловдивското село Папазлъ (Поповица; част от вакъфа, между дру-
гото, поне до края на предходното столетие, на друг паша – Пири 
Мехмед паша) в град с претенциозното име Ислямлъ в средата на 
XVII в.58 Поземленият вакъф обаче, в общия случай, съществувал в 
друг контекст, наречен в турската историография „мукатаалашма“ 
(от мукатаа), което буквално преведено означава арендуване или 
отдаване под наем.

Тук следва да поставим следващите два въпроса, относими към 
разглежданата тема:

Каква е същността на поземления вакъф, произлязъл от поземле-
ния мюлк?

Само напомняйки, въпреки че акцентът е от изключителна важ-
ност, че приходите от поземлените вакъфи в общия случай са 
данъчни, ще се спрем на едно теоретично положение, прононсирано 
отдавна както в европейската59, така и в турската60, а оттам – и 
в българската61 историография, приемано като аксиома в истори-
ческата литература. То е изразено във въпроса: Какво е съотноше-
нието на всяка една от аграрните институции към другите? Обик-
новено отговорът му е: 1/3 от завладените земи (т. е. 1/3 са тимар-
ски земи, 1/3 – мюлкови и вакъфски, а 1/3 – султански хасове). Това 
обаче ни насочва към първи уточняващ въпрос: този за отноше-
нието на завладени земи (т. е. общ поземлен фонд) към обработва-
еми земи, понеже всяка една от изброените форми на организа-
ция на земята и хората практически оперира с приходи от използ-
вана земя, а не от целия наличен в империята поземлен фонд. Което 
ни води към втори уточняващ въпрос: Земя или приход от земя? 

58 Иванова, Св. Големите вакъфи..., 110–126. Бойков, Гр. Неосъществените градове..., 
76–80.

59 Heffening, A. Waqf – Enziklopadie des Islam. Leiden–Leipzig, 1934, p. 1191.
60 Barkan, Ö. L. Islam-Türk Mülkiyet Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda 

Aldığı Şekiller. I. Şer-i Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıflar. – İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, 1940, 6:1, 169–170.

61 Мутафчиева, В. Османската..., с. 78; Радушев, Ев. Аграрните..., с. 193.
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Валидността му се доказва от факта, че в историографията изве-
дените цитирани по-горе квоти се търсят чрез калкулация на брой 
домакинства (ханета) рая, живеещи в брой села, което на практика 
означава опит за реконструкция парадигмата на реалната произ-
водителност, имаща финансово отношение към всяка една аграрна 
институция. Наблюдения, които, като че ли са съотносими по-скоро 
към стопанското (като вариант на културното) овладяване на прос-
транството чрез хората, групирани в селищните мрежи, проекти-
ращо и демографската категория „гъстота на населението“ и про-
изтичащата пряко оттук производствено-финансова ситуация, 
отколкото към географския контекст на понятието пространство.

Ограничавайки се само в териториите на съвременната бъл-
гарска държава, и то частично, наблюдаваме следната картина: 
в казите Къзъл агач (Елхово), Загра-и Ески хисар (Стара Загора), 
Филибе (Пловдив), Татар Пазаръ (Пазарджик), Самако (Самоков) и 
София са регистрирани 793 села (християнски, мюсюлмански и 
смесени), 7 града (към изброените административни центрове при-
бавяме и Ихтиман), 38 208 neferan62 (натурални показатели); прихо-
дите от тези области са в размер на 5 662 864 акчета.

– „Хасовете на падишаха, закрилник на света“, каквато е тради-
ционно формулата, използвана в документите, е в размер на 2 157 301 
акчета (38,1%); от тях 1 879 536 акчета (87%) са формирани от ори-
зовите мукатаи (категория, която ще бъде обяснена надолу; на този 
етап – нает приходоизточник) от добива на чист ориз в Пловдив и 
Пазарджик. Останалите 13% са от данъчните приходи на 50 села 
(6,3%) – по подразбиране от земеделие – и 2 града (комбинирани, но 
всякак с превес на различни от земеделие стопански обекти). Нату-
ралните показатели, формиращи хаса на султана, са 3777 (9,9%).

– Тимарската система (тимари, зиамети и хасове). В разгледаните 
примери чрез нея са организирани 631 села (79,5%), от които 83 фор-
мират само хасове; 4 града, приходите от два от които формират 
само хасове; 27 480 neferan (72%), от които 7584 (27,6%) само хасови. 
Приходът, разпределян в нея, е в размер на 2 312 754 акчета (40,8%).

– Мюлкове и вакъфи. Селищата, организирани чрез тези аграрни 
категории, са 631 села (14,2%) и един град (Ихтиман); натуралните 
показатели – 6951 (18,1%); приходи – 1 192 802 акчета (21,1%)63. 

62 С този термин в османската регистрационна практика се назовава аритметичният 
сбор на регистрираните глави на домакинства (хане), неженени, вдовици, различни 
категории хора, духовни лица и пр. Важно е да се знае, че той не представя общ 
брой хора (в нашия конкретен случай 38 208), а брой регистрирани, т. е. демограф-
ските му проекции показват значително по-големи числови стойности. Например 
зад всеки регистриран мъж, глава на домакинство (хане), е прието да се счита, че са 
кодирани средно още четирима души (брачна двойка с три деца); всяко регистри-
рано вдовишко хане, логично, се разгръща демографски в четирима души и т. н.

63 BOA, TD 370, 57–73, 85–117, 191–202.
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Казано по друг начин: съотношението хас на султана – тимари – 
мюлкове/вакъфи имат следното реципрочно обобщение: в селищен 
аспект – 6,3% : 79,5% : 14,2%; в демографски аспект – 9,9% : 72% : 
18,1%; във финансов аспект – 38,1% : 40,8% : 21,1%. Най-голям при-
ход, формиран от най-много хора, живеещи в най-много села (което 
означава най-голям дял на еднотипен стопански произход) се раз-
пределя в тимарската система; вторият по размер приход (султан-
ски хас) се формира в размер по-малък от 13% като такъв с едноти-
пен стопански произход (хора – села – приход; да допълним, че част 
от султанския хас се формира от самокови в Самоков и други еле-
менти на градската му икономика); най-малкият приход от едно-
типен стопански произход е разпределен между мюлковете и вакъ-
фите (да припомним, че част от неговия общ обем включва и такъв, 
който е от градската икономика на Ихтиман). От казаното дотук 
можем да направим следния извод: цитираното квотно разпреде-
ление (3/3) е аналитично и презентативно уязвимо в съотносите-
лен аспект, защото е такова и в същностен – поради наблюдението, 
че единствените, константно сравняеми в синтагматичен64 порядък 
показатели от султанските хасове, тимарите и вакъфите, т. е. т. нар. 
аграрни институции, са приходите от тях.

Доколко поземленият мюлк – по дефиниция неистински – и про-
изтичащият от него – по дефиниция неистински – поземлен вакъф 
(без султанските, разбира се, които отбелязахме като по подразби-
ране държавни) са частна собственост?

Отговор на този въпрос, освен казаното дотук, би могъл да ни 
даде отговорът на следния: Колко държавна намеса има във вакъ-
фите и какво произтича от това? Държавното присъствие във 
вакъфския сектор (става дума само за поземлените вакъфи) се осъ-
ществява на две основни нива, които, да кажем, са пряко обозрими 
– конституентно и перманентно. Първото ниво включва юридиче-
ската санкция, реализирана чрез темликнамето, което, ако прие-
мем гореизведената логика, бихме могли да схващаме и като дефи-
ниращо правото на разпореждане с ресурс, който впоследствие се 
превръща във вакъфски. Следва стриктен контрол чрез издаваното 
с намеса на кадиите (по същество – винаги смятани за опора на 
централиз-ма в провинциите) худуднаме, дефиниращо територи-
ално периметъра на производствения ресурс, който чрез данъчното 
облагане на хората се превръща във финансов, както и дефиниция 
на вида му, идентичен като номенклатура и размер с този, извън 
мюлково-вакъфския периметър. В перманентното ниво разпола-
гаме периодична юридическа санкция на валидността на статута 

64 От гр. σύνταγμα – в смисъл на линеен порядък. В юридически смисъл – сравняване 
на различни закони.
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чрез мукаррернамето и осъществявания мониторинг на вакъфския 
сектор. В зависимост от големината на вакъфа, в неговото упра-
вление били ангажирани не само мютевелиите. Бил назначаван и 
назър, следящ дали условията по вакфието (вакъфският учредите-
лен акт) се спазват. Той, както и другите служители на фондацията, 
се събирали веднъж годишно, за да преценят качеството в управле-
нието на вакъфа. Халил Иналджък твърди, че „тази група можела 
да поиска уволнението на мютевелията“65. Държавата проверявала 
и балансите на вакъфа отново чрез кадията или назначен наро-
чен инспектор. Паралелно с това, периодично е инициирано, пак 
от държавата, съставянето на описи, фокусирани само върху мюл-
ковете и вакъфите, т. нар. vakıflar/evkaf tahrir defterleri (характерни 
най-вече за XVI в.), които, да отбележим, по съдържателна изчерпа-
телност не се различават от описите на тимарските селища. Всъщ-
ност за времето, в което тези регистрации били съставяни, е при-
добивана подробна информация за това, кога, къде и с колко точно 
ресурс разполагат вакъфите, а нейният анализ вероятно е причи-
ната за държавното опосредстване на голяма част от поземлените 
вакъфи. Понякога това се случва рязко и радикално, какъвто е слу-
чаят с Мехмед II, а от края на XVI в. – пак толкова радикално, но не 
така рязко. Динамичната инфлация от втората половина на XVI в. 
се оказала огромно предизвикателство пред традиционните прак-
тики в администрирането на финансовите потоци в държавата – 
и отчисленията (данъчните за класическите аграрни институции), 
които не се „превъртели“ през фиска, и тези, които постъпвали 
директно в него (т. нар. поголовен данък джизие/харадж и извън-
редните, отдавна с характер на постоянни, данъци – аваризи). Това, 
разбира се, оказало влияние и върху организацията на финансовите 
обеми на поземлените вакъфи, което било резултат от рефлекса на 
държавата и/или от този на вакъфсахибите – най-вероятно с раз-
лични мотиви.

Вакъфсахибите инициирали гъвкави практики при управле-
нието и използването на вакъфа, най-известна и разпространена от 
които е мукатаата, т. е. наемане. Срещу наем, плащан на вакъфа, 
наемателят ползва негова собственост (или правото му на собстве-
ност върху узуфрукта, формиращ вакъфа?), от която би следвало 
да печели. Веднъж придобил правото да стопанисва приходоизточ-
ника, на практика наемателят можел да не се задоволи единствено 
с прихода, прибиран от вакъфа до времето преди сключването на 
сделката. По такъв начин вакъфът отново разполагал със средства, 
които обаче като вид (пари или натура) вече самият той договарял. 

65 Иналджък, Х. Османската империя: Класически период 1300–1600. София: ИК 
„Амат-АХ“, 2006, с. 142.
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Инициативността на вакъфсахибите имала правно (допустима от 
шериата възможност за краткосрочен наем на вакъфски приходо-
източник) и вероятно формално основание (приходите все пак тряб-
вало да бъдат насочвани към поддръжка на обекта; доколко това 
е ставало, е друг въпрос). Краткосрочното наемане обаче не било 
атрактивно за наемателите поради ограничения му период, което 
не гарантирало тяхната печалба. Тази пречка била преодоляна със 
създаването на прецедент, довел до въвеждането на т. нар. двоен 
наем (иджаретейн), познат преди всичко при градските вакъфи. 
През 1591/2 г. в Истанбул избухнали няколко големи пожара, вслед-
ствие на които изгорели вакъфски обекти. Вакъфсахибите зая-
вили, че не са в състояние да възстановят обектите, поради което 
предложили те да бъдат обявени за дългосрочен наем с идеята 
това да бъде сторено от наемателите, след което при ползването 
им последните да спечелят от направените инвестиции. По казуса 
с разпореждане в тази посока излязла централната власт, вслед-
ствие на което се създала практика, непозната в другите мюсюл-
мански общества. Същността на двойния наем се състои в едно-
кратно платима вноска за придобиване правото на разпореждане с 
вакъфския приходоизточник и регулярно платими вноски, съответ-
стващи на прибираното от вакъфа преди наема и третирани като 
подновяване на договора. Оттук нататък, издължен към контра-
гента си, всеки допълнителен приход би следвало да остава за нае-
мателя, което се превръща в предпоставка за въвличане в оборот 
на вакъфските приходоизточници, нарушавайки по такъв начин 
статута им. Легализирайки тази практика, държавата я легитими-
рала и чрез свое участие в този процес66.

Що се отнася до самата държава – от втората декада на XVII в. 
сякаш с нарочна селективност фискът или дотира поземлени 
вакъфи с данъчни приходи от села, които до този момент не са били 
част от състава им (или са възникнали спонтанно в близост до или 
в границите на такива, които са го съставлявали, като в този слу-
чай е налице императивност кой какъв вид приход и колко от него 
взема67), или им преотстъпва събирането на данъка джизие (по пре-

66 Радушев, Ев. Аграрните..., 206–221.
67 Ако вземем например Конушкия вакъф – един от най-ранните, възникнали на тери-

торията на днешна България (втората декада на XV в.) – на пръв поглед ще забе-
лежим разлика в селищния му състав в регистрациите от 1530 г. (3 села) и 1570 г. 
(6 села). Справка и с тимарската регистрация от 1570 г. обаче ни показва, че за две 
от тях, очевидно нововъзникнали за тези 40 години – Дурудлу (дн. не съществува) и 
Новасил (букв. Ново село) с друго име Лала пънаръ (дн. не съществува) – става дума 
не за села на вакъфа, а за едни и същи данъкоплатци, една част от които плащат 
данъци от земеделие на вакъфа, а другата – на тимар, или за част от данъкоплатци, 
плащащи данъци от земеделие на вакъфа, а друга част – на тимар. Срв.: BOA, TD 
494, f. 599 и BOA, TD 498, f. 641 (за Дурудлу) и BOA, TD 494, f. 599 и BOA, TD 498, f. 
644 (за Новасил/Лала пънаръ).



35ОСманСкият ПОземлен Вакъф – СъщнОСт и инСтрументализация

зумпция прерогативът в администрирането на който е негов) – в 
случаите, макар и редки, когато последното не е направено към 
момента на вакфирането, а в хазната постъпва частта „зиаде“ (т. е. 
„в повече“ – предполага се, че става дума за единна ставка от 100 
акчета68 за всеки данъчен субект). Това особено важи за вакъфи на 
династията, но не само. Въпреки че има основание да се твърди, че 
началото на процеса е по-рано, счита се, че администрирането на 
голяма част от съществуващите поземлени вакъфи започва чрез 
създаденото през 1586 г. Управление на вакъфите харемейн (пос-
ветени на свещените мюсюлмански градове Мека и Медина) начело 
с дарюссаадет агасъ (агата на черните евнуси – началник на сул-
танския харем). Първоначално осъществяващо управление над 
тях, неговата юрисдикция се разпростряла впоследствие и над сул-
танските вакъфи, както и над тези на членове на династията или 
такива с наследствен тевлиет, останали без потомствен мютевелия. 
Разрастването на това административно звено довело до неговото 
структуриране – образувани били 4 отдела: 1. Инспекторат, осъ-
ществяващ административния надзор; 2. Счетоводство за водене 
на сметките; 3. Отдел „Мукатаа“; 4. Деловодство. Практически не 
само султанските вакъфи, които изначално можем да наречем дър-
жавни, но и тези, които попаднали в това управление, били мена-
жирани като фискални постъпления отново чрез познатата прак-
тика за отдаване под наем не само на обособен вакъфски приходо-
източник, но и на самия тевлиет. А постъпленията от тези наеми 
се разходвали по конюнктурни съображения. Втора стъпка към 
уплътняването на държавното присъствие във вакъфския сектор 
било преминаването на част от вакъфите харемейн под разпореж-
дането на Държавната монетарница през 1758 г., която ги групи-
рала като обекти, върху които имало възможност за обособяване 
на право на пожизнен наем. Още при наддаването за неговото при-
добиване и предварителните вноски се формирал финансов обем, 
който влизал в държавната хазна, а ежегодната вноска, плащана 
от спечелилия търга, била така изчислена, че една част да покрива 
разходите по поддръжка на вакъфските обекти или за заплатите на 
неговите служители, а друга – да влиза в Държавната монетарница. 
Постъпленията, които се формирали, били разходвани отново за 
нужди на държавата, а оперативността на тази схема дава основа-
ние да се твърди, че такава структура играела ролята на втора дър-
жавна хазна, оперираща с приходи само от вакъфите и пренасоч-
ваща ги целево за нужди на държавата.

През 1826 г. се създава т. нар. Министерство на вакъфите (Евкаф 
незарети), под чиято юрисдикция попадат и тези, администрирани 

68 Кийл, М. България..., с. 605.
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преди това от ликвидираното към същия момент Управление, и 
тези, с които се разпореждала Монетарницата. А вакъфите, прин-
ципно, били категоризирани от гледна точка на финансово-адми-
нистративна целесъобразност: евкаф-и мазбута (задържани, под-
чинени вакъфи) – категория, включваща всички фондации на вла-
детелите, династията, семейни вакъфи, останали без наследници, и 
такива с потомствени мютевелии, но по целесъобразност на пряко 
подчинение на държавата; евкаф-и мюлхака (добавени вакъфи), 
където били включени вакъфи със запазен наследствен тевлиет, 
но при пряк контрол от страна на държавата; третата категория – 
евкаф-и мюстесна (вакъфи по изключение) – включвала онези 
редки случаи, в които фондациите съществували по волята на тех-
ните учредители без никаква държавна намеса. Това били вакъ-
фите, но не всички, възникнали от най-ранните поземлени мюлкове 
в началния период от историята на османската държава на Балка-
ните (нееднократно коментиран), чиито титуляри били газиите или 
дервишите69. Но задължително трябва да подчертаем: последните 
вакъфи не били с нищо по-различни същностно от останалите две 
категории – тяхната изключителност трябва да се търси другаде.

Тъй като в хода на изложението неколкократно бяха направени 
конкретни наблюдения, въз основа на които бяха изведени и някои 
предположения, тук те няма да бъдат повтаряни отново. Ще при-
помним само (без да настояваме за непременна категоричност, а 
по-скоро изказвайки предложение), че някои основни, свързани 
с поземления вакъф, въпроси (предвид наличната база за интер-
претация) биха могли да имат повече от един, съвсем не еднопосо-
чен и в никакъв случай категоричен, отговор, когато коментираме 
вакъфа в структурен и функционален аспект – където разполагаме 
дискусията за неговата същност, за относителната му тежест, съот-
несена към останалите аграрни институции в казания период; за 
собствеността, държавата и интенциите на държавната админи-
страция в използването им като modus operandi.

69 Радушев, Ев. Аграрните..., 250–252.



ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

ВАКЪФСКИТЕ СЕЛА И СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД

Григор Бойков, Мария Кипровска

Преди повече от седем десетилетия основоположникът на съвре-
менната османска социално-икономическа история, турският 

историк Йомер Лютфи Баркан, обръща специално внимание на 
ролята на ислямските благотворителни учреждения (вакъфи) при 
колонизацията на мюсюлманско население, с цел оживяването и 
възстановяването на икономическия просперитет и администри-
рането на новозавладените от османците територии на Балканите1. 
Според виждането на Баркан, мнение, споделено и от други автори-
тетни историци, централната власт в османската държава насър-
чава създаването на вакъфи в заварената християнска среда на 
Балканите чрез целенасочено отдаване на земи в пълна собственост 
(мюлк) на отбрани лица, които впоследствие даряват поземлената 
си собственост на основани от тях вакъфи2. По този начин трайното 
присъствие на ислямски институции в преимуществено християн-
ска среда е в значителна степен улеснено, а усилията са насочени 
главно към опустошени или слабонаселени райони, които са ожи-
вени благодарение на колонизацията на малоазийско турско насе-
ление или принудителното заселване на роби и военнопленници от 

1 Barkan, Ö. L. Osmanlı İmparatorluğunda bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak 
Vakıflar ve Temlikler. İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler. – Vakıflar 
Dergisi, 1942, 2, 279–386.

2 Gökbilgin, M. T. Les institutions sociales et culturelles de la colonisation et leur action 
spirtuelle dans la péninsule balkanique : les zaviyes (les couvents) et les muallimhane 
(les écoles primaires). – In: Communication du XVe Congrès international de sociologie, 
organisé à Istanbul (11–17 septembre 1952) au nom de l’Institut international de sociolo-
gie. Ed. H. Z. Ülken. Istanbul: Impr. des Facultés, 1952, 256–260. За процеса на транс-
формация на пълната поземлена собственост (мюлк) във вакъфска вж. статията на 
Дамян Борисов „Османският поземлен вакъф – същност и инструментализация“ в 
този сборник и посочената там литература. 
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Западните Балкани и Централна Европа3. Историците от това пио-
нерно поколение, като Халил Иналджък например, са склонни да 
разглеждат процеса по установяване на османската власт на Бал-
каните като постепенна и многоходова стратегическа комбинация, 
при която политиката на изграждане на симпатия и доверие сред 
местното население (наречена от Иналджък „истималет“) е от клю-
чова значимост, и отреждат важна роля на вакъфите в този про-
цес4. Учените от по-ново време обаче са склонни да разглеждат про-
цесите по установяването на османска власт и институции на Бал-
каните като далеч по-малко хомогенни от предложеното в пионер-
ните изследвания. Хийт Лоури в няколко свои публикации отбе-
лязва, че османската власт успешно прилага тактиката на „мор-
кова и тоягата“ и наред с подчертания интерес към изграждането 
на пълноценни връзки с местното население, най-вече благодаре-
ние на благотворителната дейност на институциите, издържани от 
вакъфите, тя не се колебае да използва репресивни методи, когато 
развитието на процесите поема различна от желаната от властта 
посока5. В последните години Оливер Йенс Шмит предлага изчерпа-
телна теоретична рамка, в която би следвало да се разглеждат мно-
гообразните процеси, свързани с османското завоевание на Балка-
ните, и подробно дискутира различните историографски подходи, 
значимите проблеми, дебатирани от историците и използвания от 
тях терминологичен и понятиен апарат, като обръща внимание и на 
ролята на вакъфите в тези процеси6.      

Социалните измерения на институционализираната ислямска 
благотворителност и свързаните с нея вакъфи са отдавна обект на 
научен интерес в световната литература7. Българската историогра-
фия е особено ангажирана с вакъфската тематика и изпод нейното 
перо излизат множество детайлни изследвания, третиращи прав-
ния статут на вакъфските поземлени владения, различните данъци 
и такси, наложени на данъкоплатците, населяващи вакъфските 

3 İnalcık, H. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Vol. 1: 1300–1600. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 120–132.

4 İnalcık, H. Ottoman methods of conquest. – Studia Islamica, 1954, No 2, 103–129.
5 Lowry, H. W. The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University of New 

York Press, 2003, p. 68; Lowry, H. W. The Shaping of the Ottoman Balkans, 1350–1550: 
The Conquest, Settlement & Infrastructural Development of Northern Greece. Istanbul: 
Bahçeşehir University Publications, 2008. 

6 Вж.: Schmitt, O. J. Introduction. – In: The Ottoman Conquest of the Balkans: Interpretations 
and Research Debates. Ed. O. J. Schmitt. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2016, 7–45 и посочената там литература. 

7 За обзор на литературата по темата, предимно на западни езици и на турски, вж.: 
Singer, A. Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem. 
Albany: SUNY Press, 2002; idem. Serving Up Charity: The Ottoman Public Kitchen. – 
Journal of Interdisciplinary History, 2005, Vol. 35, No 3, 481–500; idem. Charity in Islamic 
Societies. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2008.
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земи, или икономическата роля на вакъфите за развитието на град-
ската среда. Отгласът от тези изследвания надхвърля българския 
научен дискурс и ангажира в дебат значими имена в световната 
османистика8. В този смисъл досегашните изследвания на вакъф-
ска тематика биха могли да бъдат определени като успешни, защото 
те съумяват сравнително рано ясно да откроят и да подчертаят осо-
бената значимост на вакъфите за историята на България в пери-
ода на османското владичество. Въпреки несъмнените достойн-
ства на тези пионерни проучвания обаче, би следвало да се отбе-
лежи, че достиженията на българската историография по вакъф-
ската тематика страдат и от някои слабости. Например, макар и 
рано да осъзнава, че вакъфите и техните поземлени владения са 
важни, българската историография не успява да предложи дори 
и приблизителен отговор на въпроса „всъщност колко са важни“, 
и то защото не прави опит да систематизира наличните в осман-
ските извори количествени данни, които да послужат за основа на 
качествен анализ9. Разбира се, това не е лесна задача и неблаго-
приятните условия, в които се развива дисциплината по време на 
Студената война, следва да бъдат отчетени, но надяваме се, насто-
ящата студия да демонстрира, че целта е напълно изпълнима в съв-
сем разумни срокове, а и би трябвало да се отбележи, че Студената 
война приключи преди три десетилетия, време, в което се развиха 
поне две нови поколения от османисти в страната. Затрудненията, 
пред които се изправя съвременният изследовател, се дължат не 
само на липсата на обобщени количествени данни за поземлените 
вакъфи в България, но се задълбочават допълнително вследствие 
на традиционната липса на пространствена информация в налич-
ните, макар и разхвърляни, данни, което ги прави много трудни за 
употреба10.

8 Подробен обзор на съществуващата историография, свързана с изучаването на 
вакъфите в България, у Ivanova, S. Introduction. – In: Inventory of Ottoman Turkish 
Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St. St. Cyril and 
Methodius National Library. Eds. E. Radušev, S. Ivanova, R. Kovačev. Sofia: Narodna 
biblioteka “Sv. sv. Kiril i Metodiy”, 2003 и приноса на Дамян Борисов в този сборник.

9 Частични количествени обобщения за размера на вакъфската поземлена собстве-
ност в България, разбира се, не отсъстват напълно, но поради фрагментарния 
характер на използваните извори те обхващат едва някои части от територията на 
страната. Вж. напр. Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. 
София: БАН, 1993, 78–86. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че много изследо-
ватели съсредоточават внимание върху отделни благотворителни фондации, които 
осветляват обхвата на вакъфските владения в различни части от страната. Тук не 
бихме могли да посочим всички тези изследвания, но особено внимание заслужават 
целенасочените проучвания на Д. Борисов, Св. Иванова, А. Каяпънар, Р. Ковачев, 
О. Събев, както и многобройните изследвания на М. Кийл. За кратка библиографска 
справка вж. студията на Д. Борисов в настоящия сборник.

10 Заслужава отбелязване изследването на В. Тургут, който извлича сведения от 
османските регистри за вакъфските владения, попадащи в границите на няколко 
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Тази студия има за цел, в известна степен, да компенсира посоче-
ните историографски слабости, като, от една страна, стъпи върху 
изграден от нас масив с количествени данни за населението и при-
ходите на селищата във владение на вакъфите, а от друга – с помо-
щта на наличните към момента дигитални инструменти да пред-
ложи пространствен анализ на извлечените от османските извори 
сведения чрез придаването на пространствени характеристики на 
базата с данни и точното локализиране на включените в нея вакъф-
ски селища. Анализът на селищните данни е обвързан с простран-
ствен и количествен анализ на обществените сгради в България, 
издържани от вакъфи, с оглед на тяхната взаимовръзка. Територи-
алният обхват на изследването се ограничава в рамките на съвре-
менна България с ясното съзнание за всички произтичащи от този 
избор недостатъци. В този смисъл настоящата работа представлява 
само предварителна разработка, показваща резултати от изслед-
ване, което, надяваме се, в бъдеще да се разшири както хронологи-
чески, така и териториално, обхващайки също Европейска Турция, 
Гърция, Северна Македония и Сърбия, достъпът до кадастралните 
данни на които към момента е невъзможен. Дигитален историко-
географски справочник на Османската империя вероятно също ще 
бъде наличен в идните години, което несъмнено ще облекчи рабо-
тата по идентификацията на селищните топоними и надяваме се, 
ще подтикне други изследователи да се включат в изграждането 
на наситената с данни картина на османските Балкани и ролята 
и мястото на вакъфите в тях. Не на последно място, световната 
наука вече съвсем целенасочено работи върху създаване на алго-
ритъм, позволяващ автоматизирано извличане на данни от осман-
ските архивни документи11. Осъществяването на пробив в това 
отношение означава не само внезапен прилив на огромни масиви 
със свежи данни, но също така и неизбежното отваряне на исто-
рията на Османската империя за далеч по-широк кръг от изследо-

османски санджака, които покриват и обширни територии от България. В данните 
за поземлените имоти, представени от Тургут обаче, липсва пространствена ори-
ентация, тъй като авторът не е направил дори и опит за локализация на вакъф-
ските селища. Вж.: Turgut, V. Yitirilen Mirasımız: Çirmen Sancağı Vakıfları (Fethin-
den XVI. Yüzyılın Sonuna Kadar). Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı Yayınları, 2016; idem. 
Yitirilen Mirasımız: Niğbolu Sancağı Vakıfları (Fethinden XVI. Yüzyılın Sonlarına Kadar). 
Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı Yayınları, 2016; idem. Yitirilen Mirasımız: Silistre San-
cağı Vakıfları (Fethinden XVI. Yüzyılın Sonlarına Kadar). Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı 
Yayınları, 2016; idem. Yitirilen Mirasımız: Vize Sancağı Vakıfları (Fethinden XVI. Yüzyı-
lın Sonuna Kadar). Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı Yayınları, 2016; idem. Yitirilen Mirası-
mız: Siroz Sancağı Vakıfları (Fethinden XVI. Yüzyılın Sonlarına Kadar). Eskişehir: Türk 
Dünyası Vakfı Yayınları, 2016; idem. Yitirilen Mirasımız: Selanik Sancağı Vakıfları (Fet-
hinden XVI. Yüzyılın Sonlarına Kadar). Eskişehir: Türk Dünyası Vakfı Yayınları, 2016.

11 Първи резултати вж. у Can, Y. S. и M. E. Kabadayı. CNN-Based Page Segmentation and 
Object Classification for Counting Population in Ottoman Archival Documentation. – Jour-
nal of Imaging, 2020, Vol. 6, No 32, 1–17.
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ватели и напускането на комфортната ѝ зона на „бутикова“ дисци-
плина, резервирана за малцина учени, обучени в османските адми-
нистративни практики и език.

Поземлените вакъфи в България 
през османския период – изследователски въпроси

Целта на това изследване е да повдигне въпроси, свързани с ролята 
на вакъфите за овладяването и администрирането на покорените 
от османците територии на Балканите, по-специално териториите, 
обхващащи днешна България, и съответно да потърси техните 
отговори. Както вече бе споменато, досегашните изследвания ясно 
открояват значимата роля на вакъфите при разпределението на 
поземления фонд в османската държава, но липсва систематично 
изследване, което да обобщи наличните данни от османските адми-
нистративни източници и да предложи пространствен прочит на 
наличната и възможната за събиране информация12. Поради това 
първият изследователски въпрос, който поставяме тук, е устано-
вяването с относителна прецизност каква част от общата терито-
рия на България се намира във владение и де факто управление 
на някоя от множеството ислямски благотворителни фондации, 
създадени в първите векове на османска власт в региона. Нещо 
повече, благодарение на въвеждането на пространствен атрибут 
на данните, извлечени от османските документи, тази разработка 
прави опит да представи обобщени данни за териториалното разпо-
ложение на вакъфските земи и търси обяснение за наблюдаваните 
пространствени модели на разпределение. Тъй като нехомогенният 
състав на лицата, основали вакъфи, е очевиден, вторият въпрос, 
който настоящото изследване  разглежда, е класифицирането на 
данните с цел задълбочаване на стратиграфския анализ на социал-
ния профил на основателите на вакъфи в България. Обръщаме осо-
бено внимание на фамилиите от акънджийски предводители, чиито 
провинциални владения буквално представляват полуавтономни 
анклави, управлявани на наследствен принцип от членове на тези 
знатни фамилии чак до Освобождението. Третият проблем, който 
поставяме, е свързан с установяването на количествените измере-

12 Пионерното изследване на Георгиева, Ц. Пространство и пространства на бълга-
рите. XV–XVII век. София: ЛИК, 1999 заслужава специално отбелязване тук и раз-
бира се, адмирации. За съжаление, по-късни изследвания, които разполагат с далеч 
по-богата изворова база от достъпната на Георгиева през 90-те години на ХХ в., на 
практика се възползват в незначителна степен от методологическата иновативност 
на изследването на Георгиева, ако изобщо го правят, и най-често се ограничават до 
безкритично възприемане на спорната селищна класификационна схема, предло-
жена там.



42 григОр БОйкОВ, мария киПрОВСка

ния на вакъфските имоти в общия дял от стопанските приходи от 
разглежданата територия. Обобщените данни за териториалното 
разпределение на вакъфите в България позволяват навлизането в 
по-дълбочинен количествен анализ върху приходите, събирани от 
тази територия през 30-те години на ХVІ в., и тяхното сумарно раз-
пределение между основните участници при подялбата на земята в 
османската административна система – султанските хасове (хас-и 
хюмаюн)13, големи служебни владения (хасове и зиамети), тимари 
и вакъфи. Този анализ позволява ситуирането на вакъфите в рам-
ките на общата картина на приходите, събирани от територията 
на България, и откроява тяхната относителна тежест. Четвъртият 
изследователски въпрос се поражда естествено от отговора на тре-
тия – ако сме в състояние да определим частта от приходоизточни-
ците, която се владее от вакъфи, означава ли това, че населението, 
което живее на територията на действащите различни режими, се 
разпределя в същата пропорция? Извлечените от османските регис-
три данни, подложени на последващи класификация и георефери-
ране, свидетелстват за разпределението на населението, количест-
вено и пространствено, по отношение на султанските владения, 
хасовете, тимарите и в крайна сметка на вакъфите. Погледът върху 
пространственото разпределение на количествения дял от данъко-
платци, живеещи на вакъфска земя, позволява задълбочени наблю-
дения върху ролята на вакъфите като стимулиращ фактор за въз-
становяването на определени райони и тяхното насищане с дос-
татъчно на брой данъкоплатци. Накрая, но не на последно място, 
разработката интегрира в така създадената генерална картина 
на вакъфските владения в България и данните за обществените 
сгради, издържани от ислямските благотворителни учреждения, 
акцентирайки върху пространственото разпределение на основ-
ните типове обществени сгради. 

Извори, методология и изследователски подход

При разглеждането на редица основополагащи теми в съвремен-
ната османистика изследователят, решил да навлезе в по-голяма 
аналитична дълбочина, за съжаление, неизменно се сблъсква с 
обезкуражаващата липса на готови за използване масиви с данни, 
които да позволяват последваща обработка и респективно генери-
рането на заключения въз основата на обстоен квантитативен ана-
лиз. Изследването на вакъфите в съвременна България, предста-

13 Приходите, събирани от обширните султански хасове, не са предназначени за лич-
ните нужди на владетеля, а са разходвани от централната държавна хазна. Вж.: 
İnalcık, H. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, p. 141. 
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вено тук, далеч не е изключение от общото правило и за създава-
нето на използваната в него база с данни се наложи да се обърнем 
директно към първичните османски извори и да извлечем сведения-
та оттам. Напълно естествено, изворите, които имат потенциал да 
предоставят относително пълна информация за вакъфските села, 
населението и приходите, събирани от тях, са османските данъчни 
регистри, т. нар. тахрир дефтери, чиито вакъфски секции след 
средата на ХVІ в. най-често са подвързани в отделни тела (евкаф 
дефтери)14. Тези извори позволяват извличането на първокласна 
необобщена информация на ниво селище или често дори индиви-
дуален данъкоплатец и по тази причина не страдат от недостатъци 
или манипулации вследствие агрегирането на данните от импер-
ската централна администрация15. Типичният вакъфски запис в 

14 В голямата си част данните, използвани в изследването, са извлечени от серията 
съкратени (иджмал) регистри, съставени през 1530 г., които покриват по-голямата 
част от Османската държава и целят да предоставят на централната власт акту-
ална информация за приходите от провинциите. Голяма част от тези регистри са 
публикувани във факсимиле и снабдени с показалци от Главната дирекция на архи-
вите в Турция. 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), Т. 1: Paşa 
Livâsı Solkol Kazâları: Gümülcina, Yeñice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop, Timur-
hisârı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisârı, Yeñice-Vardar, Kara-verye, Serfiçe, İştin, 
Kestorya, Bihilişte, Görice, Florina ve Köstendil Livâsı. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2003; 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defteri 
(937/1530), Т. 1: Paşa (Sofya) ve Vize Livâları ile Sağkol Kazâları: Edirne, Dimetoka, 
Ferecik, Keşan, Kızıl-ağaç, Zağra-i Eski-hisâr, İpsala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, 
Üsküb, Kalkan-delen, Kırçova, Manastır, Pirlepe ve Köprülü. Ankara: T.C. Başbakanlık  
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001. Допълнителни справки и данни са извле-
чени от следните регистри, съхранявани в Истанбулския османски архив и Архива 
на кадастъра в Анкара: BOA TD 311 (1557); TD 382 (1555-56); TD 470 (1596); TD 521 
(1570); TD 542 (1566-69); TD 566 (1596); TD 713 (1579-80) и Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Arşivi, KuK 61 (1570). Използваме възможността да изкажем благодарност 
на д-р Христо Христозов от Софийския университет, върху когото падна нелеката 
задача по извличането на по-голяма част от данните от тези регистри.

15 Трябва да се подчертае, че тези регистри не включват почти никаква информация 
за онези категории от населението в османската държава, които са освободени от 
плащането на данъци като военните (аскери) или духовните лица (улема). Данъко-
платците (рая), които са ангажирани в специализирани дейности и по тази причина 
са освободени от някои данъци, като правило са регистрирани в отделни регис-
три. Съществува богата литература, която разглежда в подробности достойнствата 
и недостатъците на този тип извори. Вж. напр. Lowry, H. W. The Ottoman Tahrir Deft-
erleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls and Limitations – In: Studies 
in Defterology. Ottoman Society in the 15th and 16th Centuries. Istanbul: Isis, 1992, 3–18; 
Dávid, G. The Age of Unmarried Male Children in the Tahrir Defters (Notes on the Coef-
ficient). – Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1977, Vol. 31, No 3, 347–
357; Dávid, G. Tahrir Defterlerinin Neşri Hakkında Notlar. – Osmanlı Araştırmaları, 1993, 
No 13, 45–48; Çiçek, K. Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen bazı Prob-
lemler ve Metod Arayışları. – Türk Dünayası Araştırmaları Dergisi, 1995, 93–111; Eme-
cen, F. Mufassaldan İcmale. – Osmanlı Araştırmaları, 1996, No 16, 37–44; Káldy-Nagy, G. 
Quellenwert der Tahrir Defterleri für die osmanische Wirtschaftsgeschichte. – In: Osman-
istische Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte: in memoriam Vančo Boškov. Ed. 
H. G. Majer, Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1986, 76–83; Цветкова, Б. Османските Tah-
rir Defterleri като извори за историята на България и балканските страни. – Извес-
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тези документи се състои от следните елементи: а) информация за 
основателя на вакъфа, нерядко придружена от кратка история на 
основаването на вакъфа; б) име на регистрираното селище и него-
вата принадлежност в тристепенната административна система на 
османската държава (санджак–каза–нахия); в) списък на данъко-
платците – мъже, глави на домакинства, неженени млади мъже и 
вдовици, оглавяващи домакинства – разпределени конфесионално 
на мюсюлмани и неверници (християни/евреи); г) обобщен прогно-
зен приход от селището, разделен по съответните данъчни пера, въз 
основа на осреднени очаквани ставки. 

Задачата на изследването е да извлече тези сведения на микро-
ниво от османските регистри, да ги обобщи и придавайки им прос-
транствени параметри, да ги подготви съответно за следващ кван-
титативен и пространствен анализ. Извличането на самите данни 
от регистрите е изискващ време процес, но като цяло не поставя осо-
бени затруднения пред квалифициран османист. Тъкмо обратното, 
придаването на пространствени характеристики на селищата, сре-
щани в османските регистри, т. е. тяхната идентификация и лока-
лизация, е нелека задача и предполага напълно различни умения и 
инструментариум. Затруднението е породено най-вече от факта, че 
историко-географски справочник (газетийър) на Османската импе-
рия на практика липсва под каквато и да е форма, което вероятно 
често е причината иначе отлични регионални публикации да са 
твърде плахи по отношение на идентификацията на разглежданите 
в тях селища или често изобщо да не правят опит за такава16. По 
тази причина всеки индивидуален селищен топоним, извлечен от 

тия на държавните архиви, 1975, № 3, 127–157; Miljković, E. Osmanske popisne knjige 
defteri kao izvori za istorijsku demografiju - mogućnosti istraživanja, tačnost pokazatelja i 
metodološke nedoumice. – Teme, 2010, Vol. 34, No 1, 363–373.

16 Общ историко-географски справочник на Османската империя не е достъпен 
в какъвто и да е формат. Въпреки претенциозното си заглавие, справочникът на 
Sezen, T. Osmanlı Yer Adları: (Alfabetik Sırayla). Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, 2006 съдържа пренебрежимо малко топоними, като в изданието 
липсват дори и важни градски центрове. В контекста на България публикуваните 
общи справочници на Acaroğlu, T. Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılâvuzu. Ankara: 
Türk tarih kurumu, 2006 и Андреев, С. Речник на селищни имена и названия на адми-
нистративно-териториални единици в българските земи през XV–XIX век. София: 
Главно управление на архивите при Министерския съвет, 2002, освен че страдат от 
редица неточности при селищната идентификация, са практически неизползваеми 
за научни цели поради пълното отсъствие на информация за източника, от който е 
извлечен конкретният топоним. Този съществен пропуск препятства валидирането 
на представената в тези издания топонимична информация. Малка, но все пак зна-
чима, стъпка в посока към изграждането на качествен общ историко-географски 
справочник на България под османска власт са двата поредни тома, публикувани 
от Борисов, Д. Справочник за селища в Северна Тракия през ХVІ в. Част І – казите 
Филибе и Татар пазаръ. Асеновград: Диков, 2015; същият. Справочник за селища в 
Северна Тракия през ХVІ в. Част ІІ – казите Загра-и Ески хисар и Къзъл агач. В. Тър-
ново: Фабер, 2016.
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османските регистри за целите на това изследване, бе подложен на 
обстоен анализ с цел установяване на неговата прецизна локация17. 
Пространствената идентификация на вакъфските селища, срещани 
в регистрите, бе осъществена благодарение на геореферирани исто-
рически карти с висока резолюция, които съдържат данни за мест-
ната топонимия от времето преди кампаниите за преименуване на 
множество селища в България, целящи значителното редуциране на 
турските селищни топоними18.

Всяко идентифицирано от нашето изследване вакъфско селище 
получава прецизни XY координати, базирани на Единния класифи-
катор на административно-териториалните и териториалните еди-
ници в България (ЕКАТТЕ), поддържан от Националния статисти-
чески институт. Това, разбира се, се отнася до съществуващи днес 
селища, а по отношение на изчезналите вече, са използвани WGS84 
(UTM) координати, като селищните идентификации са базирани 
предимно на сравнителен анализ на геореферирани детайлни исто-
рически карти и модерни сателитни изображения19. Така създаде-

17 Въпреки тези усилия, около една трета от вакъфските селища, срещани в осман-
ските документи, останаха нелокализирани. Бъдеща работа по надежден историко-
географски справочник, покриващ Балканите, има потенциал да разкрие локаци-
ята на неидентифицираните селища. 

18 Една от най-използваните публикации за настъпилите промени в макротопонимията 
на България е на Коледаров, П., Мичев, Н. Промените в имената и статута на сели-
щата в България 1878–1972 г. София: Наука и изкуство, 1973, с по-късни допълнени 
издания. Нашето изследване се възползва от различни по мащаб и качество топограф-
ски карти. Трите основни източника на топонимична информация са Руската 3-вер-
стова карта от 1877–1878 г. (1:126 000); Австрийската The Generalkarte von Mitteleuropa 
(1:200 000), дошла в резултат от Третото военно-картографско заснемане на Австро-
Унгария (1869–1887); османската военна карта Erkân-i harbiye-i Umumiye Rumeli şahane 
haritası (1:210 000), публикувана от Генералния щаб на османската армия през 1317 г. 
по Хиджра (1901–1902). Информацията от тези топографски карти е допълнена с 
данни от някои средномащабни карти – тази на Mehmed Nusred Paşa. Filibe Sancağının 
Harita Umumiyesi от 1279 г. по Хиджра (1862–1863), копие от която се съхранява в 
Османския архив в Истанбул, BOA, HRT 220. Тази карта е по-известна в превода, пуб-
ликуван от Heinrich Kiepert, Karte des Sandjak Filibe (Philippopolis) aufgenommen nach 
Anordnung des dortigen Provinzial-Gouverneurs Mehemmed-Nusret-Pascha, 1876. Осо-
бено ценна бе картата в мащаб 1:50 000, изработена от съветския Генерален щаб през 
80-те години на ХХ в. За събирането на данните за нейното съставяне вж.: Davies, J., 
Kent, А. The Red Atlas: How the Soviet Union Secretly Mapped the World. Chicago–London: 
University of Chicago Press, 2017. Нерядко за идентифицирането на точното местополо-
жение на изчезнали селища, благодарение на съхранената микротопонимия, разчи-
тахме на едромащабната (1:5000) топографска карта на България, безплатен достъп 
до която предлага великолепният он-лайн портал, разработен от Ведрин Желязков от 
ПУ „Паисий Хилендарски“: <www.kade.si> 15 май 2020 г.  

19 Съвременните кадастрални карти, съдържащи богата топонимична информация, 
позволяваща разкриване локацията на изчезнали селища с голяма точност, също са 
използвани в изследването. Някои от така идентифицираните селища за проверени 
на терен и са снети прецизни точки. Кадастралната карта на България е достъпна 
под формата на Кадастрално-административна система, поддържана от Агенци-
ята по геодезия, картография и кадастър. <https://kais.cadastre.bg/bg/Map> 15 май 
2020 г. 
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ната геореферирана база данни бе импортирана в ГИС софтуер 
(ArcGIS Pro) и бе създаден точков слой, в който всяка точка пред-
ставлява селище, а метаданните, извлечени от османските данъчни 
регистри, са придадени към съответната точка. Визуализацията 
(ил. 1) демонстрира пространствения обхват на идентифицираните 
вакъфски селища, представени като точкови обекти, подготвени за 
следваща обработка на съдържащите се в тях метаданни.

Илюстрация 1. База данни на вакъфските селища в България – 
визуализация на селищата като точкови обекти

Така създаденият точков слой дава прекрасна представа за прост-
ранственото разпределение на вакъфските селища в България, но 
не е в състояние да предложи нещо повече по отношение на първия 
ни изследователски въпрос, а именно каква част от земята на тери-
торията на страната се намира във владение на вакъфите. Следо-
вателно, за да създадем слой, който позволява анализ на позем-
лената площ, владяна от ислямските благотворителни фондации, 
точковите данни бяха пренесени върху полигони чрез функцията 
Spatial Join на софтуера ArcGIS Pro. Землищните полигони, използ-
вани при прехвърлянето на точковите данни, произлизат от Аген-
цията по геодезия, картография и кадастър и отразяват резулта-
тите от дигиталната кадастрална регистрация, проведена през 
2009 г. В този ред на мисли данните за селските землища са прак-
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тически съвременни и съвсем основателно биха могли да предиз-
викат въпроси за пригодността им към изследвания на по-ранни 
периоди. Трябва веднага да се отбележи, че дори употребата на 
съвременни землищни граници за пространствен анализ на реалии 
от османската епоха да изглежда на пръв поглед проблемна, към 
момента това е единствената достъпна база данни, която съдържа 
информация за площта на селските землища под формата на диги-
тални полигони. Нещо повече, немислимо е да се очаква, че когато и 
да е в бъдеще бихме могли да разполагаме със землищни полигони 
от това качество, базирани на данни от османско време.

За разлика от съседната ѝ и в много отношения конкурентна Хабс-
бургска държава, която започва кадастрални описи още през 
ХVІІІ в. и продължава да изгражда систематичен кадастър през 
целия ХІХ в.20, Османската империя никога не прави дори и опит 
за съставянето на систематичен кадастър на европейските и ази-
атските си владения21. Следователно дори и теоретично не би могло 

20 Hofstätter, E. Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen: ein Über-
blick der topographischen Aufnahmeverfahren, deren Ursprünge, ihrer Entwicklungen und 
Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen. Wien: Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen, 1990. Части от кадастъра са дигитализирани, георе-
ферирани и свободно достъпни на сайта на проекта MAPIRE: <https://mapire.eu/en/
browse/cadastral/> 15 май 2020 г. Timár, G., Biszak, S. Digitizing and Georeferencing of 
the Historical Cadastral Maps (1856-60) of Hungary. – In: 5th International Workshop on 
Digital Approaches in Cartographic Heritage. Vienna, Austria, 22–24 February 2010, 559–
564; Biszak, E. Historical Topographic and Cadastral Maps of Europe in Spotlight – Evolu-
tion of the MAPIRE map portal. – In: Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to 
Cartographic Heritage, Venice, 26–28 April 2017, 204–208. 

21 Османското правителство се заема със създаването на кадастър на някои от голе-
мите градове в империята: Измир (1850–1856); Солун (1850–1853); Бурса и Янина 
(1856–1860). Вж.: Kaya, A. Y. Politics of Property Registration: Cadastre of Izmir in the 
mid-Nineteenth Century. – In: New Europe College Yearbook, 2005, 149–179; idem. Les 
villes ottomanes sous tension fiscale: les enjeux de l’évaluation cadastrale au XIXe siè-
cles. – In: La mesure cadastrale: estimer la valeur du foncier en Europe aux XIXe et XXe 
siècles. Eds. F. Bourillon /N. Vivier. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012, 
43–60. През 1858 г. кадастърът на Бурса напуска очертанията на града и експери-
ментално обхваща също малка част от околните села, но изглежда, остава единстве-
ният извънградски кадастър, съставен от османската власт. Изказваме благодарност 
на М. Ердем Кабадайъ, който ни информира за съществуването на този кадастър 

Илюстрация 2. Пространствено сливане (Spatial Join) на точкови данни 
(селища) и землищни полигони на вакъфски селища в Пловдивско
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да се очаква, че землищни полигони, базирани на данни от осман-
ско време, биха могли да бъдат някога реконструирани и съответно 
достъпни на изследователите за пространствен анализ. Вакъфските 
учредителни актове (вакфиета) и някои от регистрите често съдър-
жат словесни описания на границите на селските землища, съста-
вени въз основа на издадените синурнамета (худуднамета), които 
на пръв поглед изглеждат особено привлекателни и обещаващи за 
реконструкцията на реални исторически граници на дадено селско 
землище. Внимателният прочит на тези словесни карти на землищ-
ните граници обаче показва, че те имат далеч по-ограничен потен-
циал и на практика са неизползваеми за прецизен пространствен 
анализ. На първо място, синурнамета са запазени за едва нищожен 
брой селища, което силно разколебава смисъла от влагането на уси-
лия за работа с тези документи. На второ място, при това далеч по-
съществено, синурнаметата са базирани на микротопонимия, която 
е изчезнала много отдавна и на практика е невъзможно да бъде 
реконструирана. Докато естествени маркери, като „побития камък“, 
са често устойчиви във времето, такива, свързани с нечия собстве-
ност, като например „Ивановата нива“, „Хасановата воденица“ или 
„лозето на Стойко“, често срещани в синурнаметата, практически 
отсъстват дори и от най-подробните карти22. В крайна сметка, що 
се отнася до прецизността, съвременните землищни полигони не 
само че превъзхождат в пъти описанията, съдържащи се в осман-
ските извори, но с голяма доза увереност би могло да се заяви, че в 
преобладаващата част от случаите те предават относително прав-
диво обхвата на селските землища и в исторически план. Добре 
известно е, че селското землище е изключително консервативно, 
а османските документи демонстрират, че спорове за границите 
на две съседни землища често се водят в продължение на векове, 
което недвусмислено говори за липсата на значими промени. Зем-

и сподели дигитални копия. Истанбулският случай е изследван от Pinon, P., Yerasi-
mos, S. Relevés après incendie et plans d’assurances: les précurseurs du cadastre stambou-
liote. – Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Cen-
tre, 1993, No 1–2, 112–129.

22 Вж. напр. Златанов, А. Локализиране на границите на Карлово според вакфието 
на Карлъзаде Лала Бей от 1496 г. – Известия на Регионален исторически музeй – 
Габрово, № 4, 2016, 27–38, който прави опит за очертаване на границите на Кар-
лово въз основа на вакъфнамето. Мутафчиева, В. Към въпроса за статута на бъл-
гарското население в Чепинско под османска власт. – Родопски сборник, 1956, № 1, 
115–126 публикува синурнаметата на няколко родопски села, владени от вакъфа на 
„Сюлеймание“. Срв. Trako, S. Hududnama čiftluka Kizlarage Mustafe iz 1591. godine na 
kojem je osnovan Mrkonjić-grad. – Prilozi za orijentalnu filologiju, 1981, No 31, 179–188; 
Husedžinović, S. Les vakoufnamas, sources historiques importantes pour la connais-
sance de la topographie urbaine de Banjaluka du XVIe au XIXe siècles. – In: La culture 
urbaine des Balkans (XVe–XIXe siècles). T. 3 – La ville dans les Balkans depuis la fin du 
moyen age jusqu‘au debut du XIXe siècle. Recueil d‘etudes. Eds. V. Han, M. Adamović. 
Belgrade – Paris: Académie serbe des sciences et des arts, 1991, 101–132.
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лището на с. Сушица, превърнало се в гр. Карлово, би представля-
вало емблематичен пример на устойчивост. През целият османски 
период жителите на Карлово и съседното с. Мюдерислю (дн. Васил 
Левски) спорят за точните граници на землищата си, което предиз-
виква няколко инспекции от страна на местните власти. Неколко-
кратно синурнаметата им са сверявани, границите са уточнявани 
и съответно са издавани надлежни султански фермани. Противоре-
чията между двете села за точните граници на землищата им обаче 
не стихват и споровете са съответно наследени и разглеждани от 
административните власти в Източна Румелия, а по-късно и в Кня-
жество България23. Фактът, че спор около демаркационната линия, 
разделяща пасищата, попаднали в землищата на две съседни 
села, би могъл да продължава столетия, недвусмислено говори за 
устойчивостта на границите на селските землища и респективно 
за надеждността на съвременните селищни полигони за целите на 
пространствения анализ на исторически реалии. Разбира се, катас-
трофични събития като перманентното обезлюдяване на съседно 
село, което най-често води до инкорпориране на неговото землище 
в това на съседно селище, или пък създаването на ново в грани-
ците на дадено землище, което постепенно успява да овладее част 
от пространството и респективно да формира собствено землище, 
са напълно възможни и примери за подобно развитие съществуват. 
Все пак тези процеси са по-скоро изключение на фона на огромната 
маса от селища, чиито пространствен континуитет е несъмнен и в 
този смисъл дигиталните съвременни землищни полигони, израбо-
тени от кадастъра, следва да бъдат възприети като представителни 
за преобладаваща част от селищата в България.

Създадената по този начин от нас геореферирана база данни бе 
подложена на квантитативен и пространствен анализ с оглед на 
предварително зададените изследователски въпроси, а именно:

Каква част от територията на България реално се намира под 
директния контрол на вакъфите?

Кои и какви са лицата, дарили поземлената си собственост на 
създадените от тях фондации?

Каква част от общите приходи, произлизащи от територията на 
България под османската власт, са притежание на тези фондации?

Как делът на приходите, владян от вакъфите, се отнася към частта 
от населението, което живее върху вакъфските земи?

23 За спора между карловските села и свързаните с него документи вж.: Гылыбов, Г. 
Турецкие документы по истории города Карлово (ранее село Сушица, Пловдивский 
округ, Болгарии). – В: Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и 
Центральной Европы. Състав. А. С. Тверитинова. Москва: Наука, 1962, 162–185; 
Бойков, Г. Град Карлово и карловският вакъф. – История, XXVI, 2018, № 5, 461–496.
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Отговорите на тези въпроси въз основа на данни, извлечени 
директно от първичните документални източници, създадени от 
османската администрация, позволява ситуирането и разглежда-
нето на вакъфската институция в далеч по-широката рамка на 
обществения ред, наложен от османците след завладяването на Бъл-
гария и Балканите. Анализът също така цели да тества споменатата 
в началото доминантна теза, която отрежда на вакъфите изключи-
телно важна роля при овладяване на пространството в новозавла-
дените територии и за налагане на новата власт в тях. Нещо повече, 
нарочният стратиграфски анализ на основателите на вакъфи в 
България цели както да внесе различен поглед, така и да диверси-
фицира историографския фокус, съсредоточен върху османските 
владетели, които нерядко са представяни като могъщ, почти все-
обхващащ фактор във всеки един процес, протичащ в османската 
държава. Открояването на ролята на провинциалните елити, най-
вече на членовете на влиятелните династии от акънджийски пред-
водители, посредством анализа на наличните данни изглежда осо-
бено наложително, предвид на значителната тежест, която послед-
ните имат. Не само че членовете на акънджийските семейства де 
юре притежават и директно администрират значим дял от терито-
рията на България, но в определени райони тъкмо те де факто оли-
цетворяват властта през целия период на османското владичество. 
Изследванията на колегите в този сборник показват, че влиянието 
на тези могъщи семейства далеч надхвърля османския период и 
техни членове намират присъствие в Учредителното събрание в 
Търново, а впоследствие са сред официалните лица, назначени от 
Османската държава във вакъфските комисии в България.                    

Поземлените вакъфи в България – пространствен анализ

Веднъж конвертирани в землищни полигони, извлечените от осман-
ските регистри точкови данни не само че предоставят на изследо-
вателя възможност за далеч по-детайлни наблюдения върху прос-
транственото разпределение на вакъфските селища, но също така 
позволяват да бъдат направени относително прецизни изчисле-
ния за общата територия от страната, която се намира под кон-
трола на вакъфите. Нашето изследване съумя да идентифицира 
като вакъфски и респективно да извлече от османските регистри 
общо 927 селища (градове, села, мезри) заедно със съпровождащите 
ги сведения за население и данъци, които се намират на терито-
рията на днешна България. Въпреки положените усилия, поради 
липсата на качествени инструменти по отношение на макротопо-
нимията през османския период, успяхме да идентифицираме с 
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Илюстрация 3. Териториален обхват на 
идентифицираните вакъфски селища
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голяма доза увереност в точността на идентификацията едва 622 
от тези селища, което представлява 2/3 от всички установени от 
нас вакъфски селища в България. Пространственият анализ, раз-
бира се, би могъл да почива само върху населени места, чиято лока-
ция е известна. Следователно важно е читателят да има предвид, 
че представените по-долу визуализации и резултати се базират на 
извадка от 75%, която отговаря на броя на действително идентифи-
цираните селища. Неминуемо трябва да се направи уговорката, че 
макар такава извадка да е представителна по отношение на прос-
транственото разпределение и относителния дял на собственици на 
вакъфи, население и приходи, пространственият ни анализ е бази-
ран върху извадкови, а не цялостни данни.

Площта на всеки един от визуализираните по-горе полигони бе 
изчислена в ArcGIS Pro и съответно конвертирана от алгоритмите на 
софтуера в кв. км, а впоследствие данните от индивидуалните поли-
гони бяха агрегирани на нивото на цялата страна, което даде като 
резултат общата площ от територията на страната, намираща се 
под контрола на вакъфите. Накратко, резултатите от нашия анализ 
показват, че вакъфите притежават земи на площ от 19 634 кв. км, 
което представлява приблизително 17,69% от общата територия на 
днешна България. Следва отново да направим уговорката, че прос-
транственият анализ се основава единствено върху идентифицира-
ните селища, но дори и в този си вид резултатът е повече от впечат-
ляващ и несъмнено ситуира вакъфите като един от структуроопре-
делящите фактори при разпределението на земята в България под 
османска власт. Извадката от 75% означава, че изчисленията, пред-
ставени по-горе, не отразяват правдиво общата площ от земята, 
която се намира реално под контрола на ислямските фондации. 
Ако се опитаме да предложим картина, по-близка до реалистич-
ната, и изходим от предположението, че липсващите в изчислени-
ята ни 1/3 от установените като вакъфски селища са относително 
пропорционално разпределени в пространството и отсъствието на 
данни за реално заетата от тях площ би могла да бъде компенсирана 
чрез проста аритметическа прогресия, то можем да заключим, че 
общата площ от земята, собственост на вакъфите, би следвало да е 
приблизително 29 451 кв. км. Казано с други думи, реалистичният 
дял на земите, владени от ислямските благотворителни фондации, 
надхвърля 1/4 от територията на днешна България (26,53%). 

Фактът, че вакъфите контролират толкова значим дял от терито-
рията на страната, недвусмислено показва, че освен могъщ разпре-
делител на поземления фонд, те де факто управляват и администри-
рат значима част от завладените от османците територии. В течение 
на век и половина от установяването на османска власт над Бълга-
рия една четвърт от държавния поземлен фонд (мири арази) е при-
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ватизиран, а впоследствие е отдаден за управление на вакъфи24. 
Липсата на документация от ранния османски период препят-
ства детайлните наблюдения върху развитието и точната хроноло-
гия на този процес, но дори и бегъл поглед върху картата е достатъ-
чен, за да се установи, че селищата, контролирани от вакъфите, са 
пространствено неравномерно разпределени, което предполага раз-
лична динамика. Ако използваме Стара планина като маркер, разде-
лящ Северна от Южна България, то веднага става ясно, че преобла-
даващата част от вакъфските села (67%) се намира в южната част 
на страната. Те са предимно съсредоточени в Горнотракийската 
низина, но също така във високото Ихтиманско поле и дори навъ-
тре в Родопите, най-вече в централната и източната част на плани-
ната. Диспропорционалното разпределение на вакъфските селища 
става още по-видимо, ако разделим пространството на страната 
по вертикала на традиционно възприетите източна, централна и 
западна част. В Източна България, която обхваща Добруджа, Дели-
ормана, целия черноморски бряг, източните части на Стара планина, 
Горнотракийската низина, Сакар и северните склонове на Стран-
джа, се намират 31% от вакъфските селища в страната. Най-голе-
мият дял – 61%, от селища с прилежащите им землища във вла-
дение на вакъфите се разполагат в Централна България, която се 
простира от бреговете на Дунав на север, включвайки по-голяма 
част от Никополския санджак, преминава през Стара планина и 
достига на юг до Родопите, като в цялост обема териториите, при-
лежащи към казите Филибе, Татар пазарджък, Ески Загра и Хас-
кьой. В западната част на България, която обхваща най-общо бъл-
гарската част от Видинския санджак на север, София с прилежа-
щия ѝ район и долината на Струма на юг, се наблюдава значително 
по-ниска концентрация на вакъфски селища – едва 8% от общия 
брой на вакъфските села. Немалка част от този незначителен про-
цент в Западна България се дължи на „анклава“ от вакъфски села в 
района на Ихтиман, където фамилията Михалоглу владее 18 грани-
чещи едно с друго села и самия град Ихтиман. Ако семейните вла-
дения на Михаловци бъдат извадени от тази сметка, то в Западна 
България остават едва 27 селища, владени от други вакъфи. 

Разпределението на вакъфските села в пространството по над-
морска височина, както би могло да се очаква, също варира. Хипсо-
графският анализ на данните показва, че 40% от селищата са ситу-
ирани в низинния пояс (до 200 м надм. вис.), а други 43% от тях – в 

24 За поземлените режими в Османската империя вж.: İnalcık, H. An Economic and 
Social History of the Ottoman Empire…, 103–131; Мутафчиева, В. Османска социално-
икономическа история..., 7–128.
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равнинно-хълмистия пояс с надморска височина до 600 м25. В нис-
копланинския пояс (от 600 до 1000 м надм. вис.) са разположени 
13% от вакъфските села и едва 4% попадат в среднопланинската 
зона с височина над 1000 м26 (вж. ил. 4, 5 и 6).

Илюстрация 4. Разпределение на вакъфските селища по височинни зони

Илюстрация 5. Разпределение на всички селища 
в България по височинни зони

Данните за височинното разпределение на вакъфските селища биха 
могли да бъдат осмислени по-пълноценно, ако могат да бъдат съпос-
тавени с данни за височинното разпределение на всички селища в 
България през османския период. Досегашните изследвания обаче 
не повдигат изобщо този въпрос и не предлагат обобщени данни. 
Единствената за момента монография, която отдава приоритет на 
пространството при изследването на селищните мрежи в България 

25 Надморската височина на селищата бе извлечена в ArcGIS Pro от растерна подложка 
с дигитален модел на релефа (Digital Elevation Model) с размер на клетката 30 м и впо-
следствие получените резултати бяха класифицирани съобразно екологичните зони 
в страната. Моделът на релефа е създаден от Space Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) на НАСА.  

26 Селата Лилкова, Чурин и Чуряне в Централните Родопи са най-високите вакъфски 
селища, лежащи на малко над 1400 м надм. вис. Днес в окаяно състояние и почти 
напълно напуснати от жителите си, през османския период много от тези високо-
планински села играят важна икономическа роля, свързана с животновъдството и 
прилежащите им пасища, използвани от юруците. Две дисертации, които все още 
очакват да бъдат публикувани, третират взаимовръзката на хора, икономика и еко-
логични промени, свързани с човешката дейност в същия регион, и подчертават 
особената роля на вакъфите в тези процеси. Христозов, Х. Окръжаващото прос-
транство и планинското население в Родопите през ХVІ–ХVІІ век. Дис. СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, 2017; Борисов, Д. Вакъфската институция в Родопите през ХV–
ХVІІ век. Дис. ПУ „Паисий Хилендарски“, 2008.
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през османския период, при все несъмнените си други достойнства, 
за съжаление, не съдържа адекватни количествени данни за раз-
пределението на селищата по вертикала27. Липсата на използваеми 
данни ни подтикна да направим собствен хипсографски анализ на 
всички селища в България през османския период, като за целта 
създадохме геореферирана база данни от общо 6239 точки, извле-
чени чрез мапмайнинг от австрийската Generalkarte von Mitteleuropa 
(1:200 000)28. Базата данни включва всички градове, села, чифлици, 
колиби и махали, които попадат на територията на днешна Бълга-
рия, чиято пространствена информация беше анализирана в ГИС 
софтуера и респективно, подобно на вакъфските селища, височин-
ната информация бе извлечена от дигиталния релеф и впослед-
ствие класифицирана, използвайки същите екологични парамет-
ри. Така извлечената от австрийската историческа карта инфор-
мация позволи ситуирането и разглеждането на данните за вакъф-
ските селища в по-широк контекст. Веднага може да се отбележи, 
че ако разпределението на вакъфските селища по височинни зони 
се сравни с височинната дистрибуция на всички селища в Бъл-
гария, то ясните предпочитания на вакъфите към владеенето на 
селища в най-ниските части на страната става очевидно. Докато 
40% от вакъфските селища са разположени в низинния пояс (до 
200 м), то анализът на извлечените от нас данни показва, че едва 
27% от всички селища в България попадат в същия пояс.

Неравномерното разпределение на вакъфските селища на терито-
рията на страната и по-специално почти пълната липса на вакъф-
ски села в западната част е индикативно и изисква търсенето на 
рационално обяснение. Предвид картината, начертана от регис-
тровите данни, логично възниква въпросът за евентуални прос-
транствени съображения на османските владетели при разпреде-
лението на земи, които да се превърнат във вакъфски. Ако подобни 
съображения съществуват, то тогава е твърде възможно те да са 
свързани със заварената селищна мрежа и гъстотата на населе-
нието в различните части на страната. Тези въпроси ще бъдат раз-
гледани детайлно по-долу, но с оглед на пространствения анализ на 
разпределението на вакъфските селища, преди това би следвало да 
се вземат предвид още две важни характеристики – свързаността 
на вакъфските селища с тогавашната пътна мрежа и разпределе-
нието им спрямо почвената карта на България. 

Наличните данни за пътната система, функционираща през 
османския период, са като цяло твърде оскъдни и по правило не 
притежават пространствена прецизност. Трасетата на пътищата, 

27 Георгиева, Ц. Пространство и пространства на българите… . 
28 Използваме случая да изкажем благодарност на д-р Христо Христозов и Александър 

Жабов, които работиха върху извличането на данните от картата.
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Илюстрация 6. Визуализация на разпределението 
на вакъфски селища по височинни зони
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ако изобщо са начертани, най-често са представени като имаги-
нерни линии, които свързват две точки. Причината за този подход 
на изследователите се корени в характера на използваните истори-
чески данни, които най-често предоставят относително детайлна 
информация за конкретна точка – град, село, пътна станция или 
друго, но не съдържат почти никакви податки, които да позволят 
прецизно определяне на трасето на самия път. Наративните извори, 
като различни по вид хроники и пътеписи29, регистрите на осман-
ската куриерска служба (мензил дефтери)30 и дневниците от раз-
лични военни кампании31 представляват основните източници, 
използвани от историците за проучванията на движението на хора 
и стоки по пътните артерии на Османската империя32. Единствено 
геореферирани исторически карти в подходяща резолюция биха 
могли да предложат на изследователя прецизна информация за 
реалните трасета на историческите пътища и извлечените от тях 

29 Jireček, C. Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpässe. Eine 
Historisch-Geographische Studie. Prag: Verlag von F. Tempsky, 1877; Zirojević, O. Cari-
gradski drum od Beograda do Sofije (1459–1683). – Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, 
1970, No 7, 3–196; Yerasimos, S. Les voyageurs dans l’Empire ottoman, XIVe–XVIe siè-
cles: Bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités. Ankara: Imprimérie de la 
Société turque d’histoire, 1991; Popović, M. Von Budapest nach Istanbul: die Via Traiana 
im Spiegel der Reiseliteratur des 14. bis 16. Jahrhunderts. Leipzig: Eudora-Verlag, 2010.

30 Heywood, C. The Ottoman Menzilhane and Ulak System in Rumeli in the 18th Century. – 
In: Social and Economic History of Turkey (1071–1920). Papers presented to the first Inter-
national Congress on the Social and Economic History of Turkey, Hacettepe University, 
Ankara, July 11–13, 1977. Eds. O. Okyar, H. İnalcık. Ankara: Meteksan, 1980; Hey-
wood, C. Some Turkish Archival Sources for the History of the Menzilhane Network in 
Rumeli during the Eighteenth Century. – Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 1976, No 4–5, 
39–55; Heywood, C. The Evolution of the Courier Order (ulaḳ ḥükmi) in Ottoman Chancery 
Practice (Fifteenth to Eighteenth Centuries). – In: Osmanische Welten: Quellen und Fall-
studien: Festschrift für Michael Ursinus. Eds. J. Zimmermann, C. Herzog, R. Motika. 
Bamberg: University of Bamberg Press, 2016, 269–312; Altunan, S. XVII.Yüzyıl Sonla-
rında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkes Köyler. – Ankara Üniver-
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 2006, 
Vol. 25, No 39, 75–99; idem. XVIII. yy’da Silistre Eyaletinde Haberleşme Ağı: Rumeli 
Sağ Kol Menzilleri. – OTAM, 1992, No 18, 1–20; Halaçoğlu, Y. Osmanlılarda Ulaşım ve 
Haberleşme (Menziller). İstanbul: İlgi Kültür Sanat, 2014; Антонов, А. Времето е пари. 
Османската куриерска служба в края на ХVІІ и през ХVІІІ век. – В: Пари, думи, 
памет. Състав. Р. Заимова, Н. Аретов. София: Кралица-Маб, 2004, 127–143.

31 Aykut, N. IV. Murad’ın Revan Seferi Menzilnamesi. – İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Dergisi, 1984, No 34, 183–246; Erdoğru, M. A. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
1532 Tarihli Alman Seferi Ruznâmesi. – Tarih İncelemeleri Dergisi, 2014, Vol. 29, No 1, 
167–187; idem. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1538 Tarihli Karaboğdan Seferi Ruznâmesi. – 
Tarih İncelemeleri Dergisi, 2014, Vol. 29, No 2, 515–524; İpçioğlu, M. Kanuni Süleyman’ın 
Estergon (Esztergom) Seferi 1543. – Osmanlı Araştırmaları, 2015, No 10, 137–159; 
Arslantürk, H. A., Börekçi, G. Nüzhet-i esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı sefer-i Sigetvar. Sultan 
Süleyman’ın son seferi. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 2012.

32 За отличен обзор върху комуникациите на Балканите вж.: Vezenkov, A. Entangled 
Geographies of the Balkans: The Boundaries of the Region and the Limits of the Disci-
pline. – In: Entangled Histories of the Balkans – Volume Four: Concepts, Approaches, 
and (Self-)Representations. Eds. R. Daskalov, D. Mishkova, Tch. Marinov, A. Vezenkov. 
Leiden–Boston: Brill, 2017, 115–256. 
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полилинии биха могли да бъдат допълнени и съпоставени с данните 
от традиционните исторически извори, като например времеви дис-
танции между две точки. Това от своя страна би могло да доведе 
до съставянето на една далеч по-пълна картина на историческата 
пътна инфраструктура в България или на Балканите през епохата 
на османското владичество, които в значителна степен изостават. 
Изследванията върху пътните системи на съседни на Османската 
империи, като Хабсбургската или Руската например, вече са отбеля-
зали значителен прогрес в извличането на информация за трасетата 
на основните пътни артерии, но свързаните с османската държава 
едва правят първи стъпки в тази посока33. Така че поради липса на 
готови използваеми сведения за пътната инфраструктура на Бълга-
рия през османския период нашето изследване почива върху данни 
за главните и второстепенните пътища (Hauptstraße and Landstraße), 
извлечени отново от австрийската Generalkarte von Mitteleuropa34.

Дори и най-елементарна визуализация, представяща на една 
карта главните и второстепенните пътища в България през осман-
ския период заедно със землищата на вакъфските селища (вж. 
ил. 3), е в състояние красноречиво да демонстрира тяхната взаи-
мовръзка. Видно е, че съществува висока концентрация на села, 
владени от вакъфите буквално на всяка по-значима точка на пре-
сичане между главни и/или второстепенни пътища. Красноречив 
пример в това отношения е районът на Пловдив (Филибе) в Тра-
кия или този на Плевен в Дунавска България, където се разпола-
гат семейните владения на фамилията Михалоглу. И двата региона 
са известни като значими пътнотранспортни възли още от Късната 
античност и фактът, че концентрацията на вакъфски селища там 
е значителна, идва да подчертае стремежа на вакъфите за придо-
биване на собственост в непосредствена близост до важни пътни 
комуникационни артерии. Същият модел би могъл да бъде наблю-
даван и при други значими кръстопътища, като например при 
Стара Загора, Сливен и Карнобат – в Южна България, или пък при 
Търново, Разград и Силистра – в Северна. Ако опитаме да надхвър-
лим чисто визуалното наблюдение и използваме ГИС софтуер за 
пространствен анализ, то бихме могли да придадем на тези първо-
начални впечатления далеч по-определен вид. Анализът на налич-
ния материал показва, че 30% от землищата на вакъфските селища 

33 Проекът „Империя“, ръководен от Кели О’Нийл от Центъра за руски и евразийски 
изследвания „Дейвис“ на Харвардския университет, трябва да бъде изрично споме-
нат като успешен модел. Вж. интерактивната му карта на <https://worldmap.harvard.
edu/maps/886> 15 май 2020 г.

34 Дигиталната пътна мрежа на България е създадена чрез ръчно извличане от картата 
от екипа на проект ERC-StG-2015 UrbanOccupationsOETR, <https://urbanoccupations.
ku.edu.tr/> 15 май 2020 г. Изказваме благодарност на екипа и неговия ръководител 
М. Ердем Кабадайъ за споделянето на данните.
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в България са пресечени от главен или второстепенен път, което 
ясно демонстрира ориентацията на вакъфите към селища с добра 
свързаност с наличната пътна инфраструктура. Фактът, че близо 
1/3 от вакъфските села лежат директно върху основните пътни 
артерии, е в значителна степен показателен за съзнателен интерес 
от страна на владелците на вакъфи в избирането на място за тех-
ните вакъфски владения. Все пак с оглед на свързаността и рес-
пективно сходната ниска стойност при транспортирането на про-
дукция, би било полезно да се изясни също каква част от вакъф-
ските селища се намират в непосредствена близост до значима 
пътна артерия, въпреки че не лежат директно върху нея. Съответно 
ние повторихме анализа, но в този случай настроихме алгоритъма 
на ArcGIS Pro освен землищата на селищата, пресечени от главни 
и второстепенни пътища, да селектира също и тези, които отстоят 
на разстояние не повече от 15 км от тези пътищата. Резултатите от 
анализа показват, че 61% от вакъфските селища лежат върху или са 
разположени в непосредствена близост (макс. 15 км) до главен път. 
Ако в анализа бъдат включени също и второстепенните пътища, 
които са напълно пригодни за експлоатация от превозни средства 
на колела, то би могло да се заключи, че 70% от вакъфските селища 
имат почти директен достъп до главните комуникационни арте-
рии, пресичащи страната, и респективно са в състояние да прид-
вижат продукцията си до местните пазари или до издържаните от 
тях институции в Одрин, Истанбул или другаде при значително по-
ниска транспортна стойност, сравнено със селищата, които нямат 
непосредствен достъп до пътната инфраструктура. Този факт е пре-
възходно демонстриран от значителната концентрация на вакъф-
ски селища в Горнотракийската низина и по-специално в районите, 
подходящи за отглеждането на ориз, чиято продукция е от първос-
тепенно значение за поддържането на благотворителните учреж-
дения и техните кухни в османската столица или големите гра-
дове35. Единствено вакъфските селища, намиращи се по високите 
части на планините, нямат непосредствен достъп до развита пътна 
инфраструктура. Това обаче са селища, заети предимно в животно-
въдството, най-вече овцевъдство, които не се нуждаят от пряк дос-
тъп до развита пътна мрежа, защото продукцията на тези селища 
не изисква транспортиране, а се придвижва до определената дес-
тинация на собствен ход. 

35 Sjaroff, G. Die Rosenkultur und Rosenölindustrie in Bulgarien, Bukarest: A. Baer, 1907; 
Beldiceanu, N., Beldiceanu-Steinherr, I. Riziculture dans l’Empire ottoman (XIVe–XVe 
siècle). – Turcica, 1978, 9–10; İnalcık, H. Rice Cultivation and the Çeltükçi-re’âyâ System 
in the Ottoman Empire. – Turcica, 1982, No 14, 69–141; Shopov, A. Cities of Rice: Risicul-
ture and Environmental Change in the Early Modern Ottoman Balkans. – Levant, 2020, 
1–15.
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Анализът на данните за взаимовръзката между вакъфските 
селища и транспортните артерии показва ясна зависимост, която 
твърде вероятно е директно свързана със стремежа за оптимиза-
ция на транспортните разходи на изходния продукт от вакъф-
ските селища. Това от своя страна повдига въпроса за съществу-
ването на определен модел при пространственото разпределение 
на вакъфските селища спрямо почвената покривка в страната. С 
други думи, доколкото е очевидно, че разпределението на вакъф-
ските селища спрямо територията на страната е неравномерно и 
съществува видим стремеж за близост до пътища, дали почвената 
покривка, която е един от важните компоненти за нивото на плодо-
родие, играе каквато и да е роля при това разпределение. За целта 
на този анализ използвахме дигитална почвена карта на България, 
изготвена от Европейския център за почвени данни (ESCAD) към 
Европейската комисия, която е достъпна за безплатна употреба 
за научни цели36. Използвайки тази карта за подложка, разполо-
жихме върху нея полигоните на землищата на вакъфските позем-
лени имоти и съответно извлякохме, обобщихме и класифицирахме 
информацията за площта, която вакъфските селища заемат в раз-
личните почвени типове. Това ни даде възможност впоследствие да 
определим с относителна прецизност дяловете на разпределение 
на общата земя, владяна от вакъфите спрямо различните почвени 
типове в България (вж. ил. 7).
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От направения анализ се вижда, че 3/4 от вакъфската земя се раз-
полага върху три основни почвени типа – 36% от нея лежи върху 
лесивирани почви (Luvisols), най-вече сиви и кафяви горски почви, 
20% попадат в зоните с черноземи и 19% от земята е върху кане-
лени почви. Останалата четвърт от вакъфската земя се разпределя 
както следва: смолници – 9%; плитки – 8%; файоземи – 4%; алуви-
адно-ливадни – 3%. От тези обобщени данни трудно би могло да се 
направи категорично заключение за ясно изразени предпочитания 
към един или друг почвен тип, което идва да покаже, че отсъства 
изявена концентрация на вакъфски селища в региони с преоблада-
ваща почвена покривка с високо естествено плодородие. Разбира 

36 Почвени карти в различни формати и резолюция на съдържащите се в тях данни са 
достъпни на: <https://esdac.jrc.ec.europa.eu> 15 май 2020 г.
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Илюстрация 7. Землищата на вакъфските селища, 
разположени върху почвената карта на България
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се, почвата е едва един от маркерите за формиране на обща оценка 
за пригодността на природната среда за отглеждането на различни 
култури (crop suitability index) и редица други фактори, като климат, 
влажност, наклон на терена и т. н., следва да бъдат взети предвид 
при евентуален анализ, целящ търсенето на връзка между прос-
транственото разпределение на вакъфските села и пригодността на 
средата за определени култури.

Анализът, основан единствено върху разпределението на вакъф-
ските селища спрямо почвите в страната, е в голяма степен експе-
риментален и цели търсенето на ясно изразена тенденция. Данните 
показват, че такава трудно би могла да бъде откроена, но бъдещи 
изследвания, които, от една страна, да използват почвена карта с 
по-добра резолюция, а от друга – да са в състояние да привлекат спо-
менатите по-горе компоненти (климатични данни, валежна сянка и 
т. н.) в аналитичния модел, биха могли да откроят определени зави-
симости. Доколкото това е обект на самостоятелно изследване, попа-
дащо най-вече в сферата на икономическата история, а настоящата 
публикация няма за цел да навлезе в дълбочина в тази проблематика, 
ние се задоволяваме с отбелязването на тази посока за евентуални 
допълнителни изследвания и се завръщаме към втория изследова-
телски въпрос на това изследване: Кои са хората, създавали вакъфи?

Благодетелите и техните вакъфи

Резултатите от пространствения анализ, представен по-горе, крас-
норечиво подчертават особената значимост на вакъфите за устано-
вяването на османската управленска система в България. В крайна 
сметка данните показват, че вакъфите упражняват директен кон-
трол върху 1/4 от територията на страната и заемат земи, преоб-
ладаващата част от които са свързани с основните пътни артерии. 
Изложените факти обаче не ни казват твърде много за хората, осно-
вали вакъфи чрез дарение на притежавани от тях земи. В тради-
ционната литература е възприето, че съвсем естествено най-голе-
мите благодетели са османските султани, тъй като те притежават 
почти абсолютен контрол върху земята в империята и биха могли 
да променят нейния статут според нуждите и желанията си. При 
все несъмнената валидност на този извод обаче, на практика не 
разполагаме с по-детайлни изследвания, които на базата на коли-
чествени данни да откроят какъв дял заемат султанските вакъфи в 
общата вакъфска система в османска Румелия, и в частност в Бъл-
гария. Струва ни се, че представители на други значими социални 
групи, основали вакъфи, са незаслужено пренебрегнати в досегаш-
ната научна литература, което лишава общата картина от необхо-
димите детайли и в някаква степен дори я замъглява.
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Ако съсредоточим вниманието си върху територията на днешна 
България, отново с ясното съзнание за ограниченията на подобен 
географски обхват, достъпните ни данни позволяват по-задълбочен 
поглед върху разпределението на вакъфите сред различните сло-
еве на османското общество. Геореферираната база данни бе разде-
лена на седем различни категории/класове, които отразяват соци-
алния произход на основателите на поземлени вакъфи: 1. вакъфи, 
основани от османските владетели (маркирани в базата данни 
като Sultan); 2. вакъфи, създадени от жени от имперското семей-
ство (Princess); 3. вакъфи на високопоставени османски управлен-
ски елити, най-често велики везири, но също така други висше-
стоящи провинциални управители като бейлербейове и санджакбе-
йове (Officials); 4. вакъфи, основани от членове на акънджийските 
фамилии – това са най-често мъже, но сред тях не липсват и благо-
детелки жени (Akıncı); 5. предимно малки вакъфи, основани от раз-
лични местни елити, често потомци на благородни фамилии от Бал-
каните или Анадола (Notables); 6. вакъфи, създадени за издръжката 
на някоя от многобройните дервишки обители – в тази база данни 
преимуществено текета/завиета на хетеродоксни дервиши, които 
в хода на ХVІ в. са интегрирани в Бекташийския дервишки орден 
(Zaviye); 7. най-вече малки вакъфи, които не се вписват в нито една 
от горните категории (Other).

Илюстрация 8. Дялово разпределение на вакъфските земи по категории

След кодирането на извлечените от регистрите данни, съобразно 
горепосочените седем категории, ГИС софтуера би могъл прецизно 
да изчисли точната площ на земята, която попада в определените 
от нас категории. На приложената по-горе графика ясно се вижда, 
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че както би могло да се очаква, най-голям дял от вакъфските земи 
в България – 39%, се владее от фондациите, основани от самите 
султани37. Поглед върху пространственото разпределение на сул-
танските вакъфи показва, че владените от тях селища са разпръс-
нати на различни локации, но има видима концентрация на селища 
в Южна България. Едва няколко селища в притежание на султан-
ските вакъфи се намират в северната част на страната, но те са 
разпръснати без видима връзка помежду си. Все пак биха могли 
да бъдат откроени две зони с особено интензивна концентрация на 
султански вакъфски селища. Първата се намира в източната част на 
страната, където селищата от султанските вакъфи заемат обширна 
ивица земя, проточваща се на север от Калиакра до северните скло-
нове на Странджа на юг. Втората зона със значителна концентрация 
на селища от султанските вакъфи се намира в централната южна 
част на страната, по-точно в района около Пловдив, и на юг, в сър-
цето на Родопите. Селищата, лежащи в източния край на Родопите, 
спадат към вакъфа на султан Мурад ІІ (1421–1444; 1446–1451)38, а 
тези от централния и западния дял на планината са част от бога-
тата фондация, учредена за издръжката на комплекса, построен от 
Сюлейман І (1520–1566) в Истанбул39. Селата от вакъфа на „Сюлейма-
нийе“, и по-специално тези в Чепинското корито, са детайлно изслед-
вани от българската историография, защото тъкмо те се явяват сце-
ната, на която трябва да се е разиграло имагинерното масово насил-
ствено обръщане в исляма, исторически мит, пуснал дълбоки корени 
в общественото съзнание40.

С изключение на осем села, разположени в Дунавска България, 
всички земи, владени от вакъфите на дамите от османския двор, се 
съсредоточават в южната част на страната. Нещо повече, тяхната 

37 Султанските вакъфи се простират на площ от 7704 кв. км. Съпоставено с площта на 
цялата страна, това прави около 7% от територията на България.

38 Gökbilgin, M. T. XV.–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı: Vakıflar, Mülkler, Mukataalar. 
İstanbul: Üçler Basımevi, 1952, 203–210.

39 Necipoğlu, G. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. London: 
Reaktion, 2005, 207–222; Kürkçüoğlu, K. E. Süleymaniye Vakfiyesi. Ankara: Vakıflar 
Umum Müdürlüğü, 1962.

40 Началото на историческия мит e дадено от иначе изключително полезната книга на 
Захариев, С. Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджиш-
ката кааза. Виена: Л. Соммер, 1870. Въпреки че наративът за масовото насилствено 
обръщенство в исляма почива на извори, които са доказано неавтентични и влизат 
в крещящ дисонанс с административните документи, синхронни по време с описа-
ните събития, той намира радушен прием и е инкорпориран в официозния разказ 
за историята на България през османския период. Вж. подробна дискусия на деба-
тите у Zhelyazkova, A. The Problem of the Authenticity of Some Domestic Sources on 
the Islamisation of the Rhodopes, Deeply Rooted in the Bulgarian History. – Etudes bal-
kaniques, 1990, No 4, 105–111; Zhelyazkova, A. Islamization in the Balkans as a Histo-
riographical Problem: the Southeast-European Perspective. – In: The Ottomans and the 
Balkans: A Discussion of Historiography, Eds. S. Faroqhi, F. Adanır, Leiden: Brill, 2002, 
223–266. 
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концентрация в планински райони показва подчертан интерес към 
области, известни с интензивното си животновъдство – като тези 
на Стрелча и Клисура в Средна гора, високопланинските пасища 
в Централните Родопи около Девин и източните части на плани-
ната, в непосредствена близост до Свиленград. Делът от 14%, който 
вакъфите на османските знатни дами заема, подчертава необхо-
димостта от по-задълбочени изследвания върху техните позем-
лени владения на територията на България. Досегашните изслед-
вания съсредоточават усилия предимно върху богатата строи-
телна и благотворителна дейност на османските принцеси и сул-
танските майки, но в значителна степен пренебрегват изследвани-
ята върху техните териториални владения и финансови източници, 
които правят възможни не само издигането на множество общест-
вени сгради, но и тяхната поддържка и снабдяването на обслужва-
щия ги персонал със стабилни приходи за заплати41. Необходимо е 
също така да бъдат съсредоточени усилия за изследване на връз-
ките между поземлените владения на принцесите и тези на бла-
городните им съпрузи, най-често велики везири или други висши 
сановници, което ще предостави възможност за детайлно просле-
дяване на употребата на произхождащите от България финансови 
ресурси за преформатирането на градския пейзаж в османската 
столица или други големи градове.

Вакъфите, основани от лица, заемащи високи постове в осман-
ската управленска система, освен като средство за издържането на 
основани от тях благотворителни учреждения, нерядко биха могли 
да бъдат разглеждани и като инструмент, използван за промени 
в религиозния или социалния живот на отделни провинциални 
райони. Делът им от общия поземлен ресурс, контролиран от вакъ-
фите, възлиза на едва 16%, но видимата концентрация на вакъф-
ски селища, владени от висшия управленски елит, като например 
в Добруджа или Делиормана, подсказва, че може да се търси обяс-
нение, което предполага нещо повече от случайно разпределение на 
тези села, а именно стремеж към оказване на влияние над местната 
конюнктура. Така например, фактът, че вакъфските владения на 
фамилията Чандарлъ42 и тези на Шихабеддин паша43 почти плътно 

41 Necipoğlu, G. The Age of Sinan…, 268–376; Thys-Şenocak, L. Ottoman Women Builders: 
the Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. London: Routledge, 2016; Gökbil-
gin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 498–502.

42 За династията от велики везири вж.: Uzunçarşılı, İ. H. Çandarlı Vezir Ailesi. Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, 1974. За владенията на семейството в България вж.: Борисов, Д. 
Вакъфската институция в Родопите…, 188–196; същият. Синурнамето на Кричим 
от средата на ХV в. (под печат в сп. „История“) – изказваме благодарност на Дамян 
Борисов за това, че ни предостави непубликувания вариант на статията. 

43 Oruç, H., Orbay, K. Filibe’de Şehabeddin Paşa Vakfı 1632–1641 (H. 1041–1051). – Güney-
doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2010, No 18, 19–57; Boykov, G. The Waqf and the 
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Илюстрация 9. Пространствено разпределение на вакъфите 
според класификацията на техните основатели
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заобикалят най-важния град в българска Тракия може и да не е плод 
на случайно разпределение на налични ресурси. Същото в голяма 
степен би могло да се каже и за вакъфските села на Рюстем паша, 
разположени в непосредствена близост до столицата на среднове-
ковна България – Търново44. Най-емблематичният пример за съзна-
телна политическа намеса в местната среда посредством инструмен-
тите на вакъфската институция обаче е Разград, в североизточната 
част на страната. Самото основаване на града през 1533 г. е пряко 
свързано със създаването на благотворителната фондация на вели-
кия везир Ибрахим паша, който целенасочено разменя свои мюл-
кове, намиращи се в други части на империята, за поземлени вла-
дения в Делиормана и впоследствие почти моментално ги вакфира45. 
Градът, който се оформя около комплекса на джамията на Ибрахим 
паша, не след дълго се превръща в център на каза и в рамките на 
няколко десетилетия израства като сунитски градски център, издиг-
нат в сърцето на изцяло доминирания от хетеродоксния ислям Дели-
орман46. Направената огромна инвестиция от страна на великия 
везир по създаването на напълно нов град и мигновената реакция 
на централната бюрокрация, която издига статута на новосъздаде-
ното селище до център на каза, говорят за целенасочено и координи-
рано действие. Трудно би могло да се каже със сигурност дали това е 
лична инициатива на Ибрахим паша или е действие, предварително 
съгласувано със султана, но по всичко личи, че това е част от добре 
обмислена стратегия, целяща създаването на сунитски „аванпост“ 
в хетеродоксното „море“ на Делиормана47. Този вакъф безспорно би 

Complex of Şihabeddin Paşa in Filibe. – In: Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri 
Uluslararası Sempozyumu, İstanbul–Edirne, 9–10–11 Mayıs 2012, Ed. M. Kurtoğlu. 
Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012, 181–190; İnalcık, H. Fatih Devri Üzerinde Tet-
kikler ve Vesikalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1954, 84–85; Zachariadou, E. Another 
Document of Shehab al-Din Pasha Concerning Mount Athos (1455). – In: Studia Ottoma-
nica. Festgabe für György Hazai zum 65. Geburtstag. Ed. B. Kellner-Heinkele. Wiesba-
den: Harrassowitz, 1997, 217–222.

44 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 518–519; Necipoğlu, G. The Age of Sinan…, 
296–330.

45 Вакфието на Ибрахим паша е публикувано от Миков, Л. Джамията на Ибрахим 
паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дри-
нов“, 2015, 35–67 и малко по-късно също така коментирано от Antov, N. The Otto-
man “Wild West”: The Balkan Frontier in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2017, 168–172, който, изглежда, че не е запознат с 
публикацията на Миков. Вж. също Gökbilgin, G. Edirne ve Paşa Livâsı…, 504–506.

46 Кийл, М. Хръзград–Хезарград–Разград: превратностите на един турски град в Бъл-
гария (исторически, демографски, икономически и изкуствоведски бележки). – В: 
същият. България под османска власт. Събрани съчинения. София 2017, 187–218.

47 За наскорошен обзор на досегашната литература върху населението в района вж.: 
Antov, N. Demographic and Ethno-Religious Change in 15th and 16th-Century Ottoman 
Dobrudja (NE Balkans) and the Related Impact of Migrations. – Radovi: Zavod za Hrvatsku 
Povijest, 2019, Vol. 51, No 1, 57–101. Срв. с Димитров, С. История на Добруджа. 
Т. 3: История на Добруджа от началото на XV до края на XIX в. София: БАН, 1988; 
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могъл да бъде разглеждан като илюстративен пример за инструмен-
тализирана употреба на вакъфската институция с цел намеса в про-
винциалните процеси и засилване на контрола на централната власт 
по места. Създаден от османския велик везир през ХVІ в., Разград 
много бързо се превръща, а и все още продължава да бъде, в про-
винциален център на региона, предоставяйки на тогавашната поли-
тика на засилена сунитизация на османското общество стабилна 
основа за наблюдение и контрол над регион, чието население като 
цяло се отнася враждебно към стремежите на османската управлен-
ска върхушка за изграждането на универсална сунитска империя.

Въпреки красноречивостта на горния пример, ако потърсим 
други такива за вакъфи, които изцяло доминират административ-
ния, политическия и културния живот в дадени райони, то трябва 
да обърнем поглед към владенията на фамилиите от акънджийски 
предводители. Взети като цяло, вакъфите на акънджийските семей-
ства са вторият най-голям частен разпоредител на земя в България 
след султаните, държейки под свой контрол дял от 19% от общата 
вакъфска земя, с площ от 3639 кв. км, или 3,3% от територията на 
страната. За разлика от султанските вакъфи, които са простран-
ствено разпръснати, тези, основани от акънджийските семейства, 
са изключително компактни и отразяват обширните поземлени вла-
дения, върху които тези фамилии упражняват наследствен контрол 
чак до Освобождението. Дори и бегъл поглед върху картата е доста-
тъчен за открояване на онези огромни поземлени имения на акън-
джиите, които Халил Иналджък сполучливо нарича „автономни 
анклави“48. Безспорно най-значими и големи са владенията на 
семейството Михалоглу, което притежава множество селища както 
в Северна, така и в Южна България49. Два от съвременните българ-
ски градове – Ихтиман и Плевен, дължат създаването си именно на 
членовете на тази фамилия, които чрез систематични инвестиции 
в собствените си владения успяват да ги развият от нищото и съот-

Antov, N. The Ottoman State and Semi-Nomadic Groups Along the Ottoman Danubian 
Serhad (Frontier Zone) in the Late 15th and the First Half of the 16th Centuries: Chal-
lenges and Policies. – Hungarian Studies, 2014, Vol. 27, No 2, 219–235; Cebeci, A. Silistre 
Sancağı Vakıfları ve H. 1006 (1597–1598) Tarihli Silistre Livası Vakıf Defteri (No: 561). – 
Vakıflar Dergisi, 1988, No 20, 443–466. Процесът на сунитизация през XVI в. също е 
изследван, вж.: Historicizing Sunni Islam in the Ottoman Empire, c. 1450–c. 1750. Eds. 
T. Krstić, D. Terzioğlu за модерен поглед към тематиката и съответна литература. 

48 İnalcık, H. Autonomous Enclaves in Islamic States: Temlîks, Soyurgals, Yurdluk-Ocaklıks, 
Mâlikâne-Mukâta’as and Awqâf. – In: History and Historiography of Post-Mongol Central 
Asia and the Middle East. Studies in Honor of John E. Woods. Eds. J. Pfeiffer, Sh. A. Quinn. 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, 112–134.

49 За историята на семейството и неговия родоначалник вж.: Sabev, O. The Legend of 
Köse Mihal. – Turcica, 2002, No 34, 241–252; Kiprovska, M. Byzantine Renegade and Holy 
Warrior: Reassessing the Character of Köse Mihal, a Hero of the Byzantino-Ottoman Bor-
derland. – In: Defterology: Festschrift in Honor of Heath Lowry/Journal of Turkish Stud-
ies. Eds. B. Tezcan, S. Kuru, No 40, 2013, 245–269.
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ветно да населят и оживят чрез доброволно или насилствено прив-
личане на данъкоплатци в тях. Нещо повече, построените в тези 
градове резиденции на Михалбеевци служат в продължение на сто-
летия като административни центрове на региона, а множеството 
обществени сгради, издигнати от семейството в Ихтиман и Плевен, 
са издържани от приходите на заобикалящите ги села50. Град Пле-
вен, който за момента е по-добре изследван и респективно за него 
разполагаме с повече информация, е действителен наследствен про-
винциален властови център, в който фамилията Михалоглу развива 
сложна йерархична управленска система, която напомня тази на 
османските владетели. Стотици подчинени лица заемат различни 
длъжности в провинциалния дворец на влиятелните бейове, чиито 
стени, наподобяващи крепост, все още се издигат в централната 
част на днешен Плевен51. Значението на плевенските владения на 
Михалбееци нараства с оглед на факта, че членовете на тази фами-
лия много често служат като санджакбейове на Никопол, което, 
поне що се отнася до първите няколко века, ги превръща в дейст-
вителните господари на голяма част от Дунавска България.

От пространствена гледна точка, вакъфите на Михалбеевци в 
Северна и Южна България имат множество прилики, но и някои 
съществени разлики. Приличат си по това, че относително компакт-
ните в териториално отношение владения са разположени върху 
основни пътни артерии, но същевременно се различават значително 
по отношение на геоморфологичните и екологичните си характерис-

50 Sabev, O. Osmanlıların Balkanları Fethi ve İdaresinde Mihaloğulları Ailesi (XIV.–XIX. 
Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 2013, No 33, 229–244; Kiprovska, M. Shap-
ing the Ottoman Borderland: The Architectural Patronage of the Frontier Lords from the 
Mihaloğlu Family. – In: Bordering early modern Europe. Eds. M. Baramova, G. Boykov, 
I. Parvev. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015, 185–220; Kayapınar, A. Kuzey Bulgaristan’da 
Gazi Mihaloğulları Vakıfları (XV.–XVI. Yüzyıl). – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Vol. 1, No 10, 169–181; Ковачев, Р. Нови осма-
нотурски описи за селищата и населението в Плевенско през първата половина на 
ХVІ в. – В: 730 години град Плевен и мястото му в националната история и култура. 
Доклади и съобщения от научна сесия, проведена на 9 декември 2000 г. в Плевен. 
Състав. и ред. М. Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей, 2002, 99–139; 
същият. Описи за историята на град Ихтиман от ХVІ–ХVІІ век. – В: Етнически и кул-
турни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, Ч. І: 
Минало и исторически ракурси. София: УИ „Св. Климент Охридски, 2008, 226–243; 
Янчев, В., Кипровска, М. Повратни времена: Ихтиманският вакъф на Михалоглу 
Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в. – История, XXVII, 
2019, No 6, 559–598.

51 Kiprovska, M. Power and Society in Pleven on the Verge of Two Epochs: The Fate of the 
Mihaloğlu Family and Its Pious Foundations (Vakf) during the Transitional Period from 
Imperial to National Governance. – Bulgarian Historical Review, 2017, 1–2, 172–204; 
eadem. Plunder and Appropriation at the Borderland: Representation, Legitimacy, and 
Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility. – In: Spolia Reincar-
nated – Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Otto-
man Era. Eds. I. Jevtic, S. Yalman. Istanbul: Koç Üniversitesi Yayinlari, 2018, 51–69.
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тики. Южното поземлено владение на семейството практически 
заема цялата Ихтиманска котловина, затворена от всички страни 
от високи планински склонове. В огромната си част районът е раз-
положен на надморска височина над 600 м, което го прави идеа-
лен за сезонно скотовъдство – затвореното Ихтиманско поле поз-
волява безпроблемното зимуване на добитъка, а заобикалящите 
го високопланински пасища предлагат прекрасни условия за лету-
ване на стадата. В тази връзка едва ли е изненадващо, че практи-
чески почти цялото население, което живее в Ихтиманския вакъф, 
се състои от юруци, които твърде вероятно излъчват и попълнения 
за акънджийската конница, предвождана от членовете на фами-
лията.

Илюстрация 10. Села от вакъфа на Михалоглу в Ихтиманско
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В абсолютен дисонанс с южните владения на семейството, вакъ-
фът на Михалбеевци в Северна България се простира в обширната 
и ниска Дунавска равнина, в района около Плевен, което прави 
земята далеч по-подходяща за интензивно земеделие. Респективно 
данните за населението на този поземлен вакъф показват, че в пре-
обладаващата си част то се състои от християни, заети с обработка 
на земята. Немалка част от раята в Плевенския вакъф са хора, 
родени в Западните Балкани, които са заселени във владенията на 
Михалбеевци в резултат на множеството успешни военни набези, в 
които участват членовете на фамилията.

Наблюдаваният при Михалбеевите вакъфи стремеж към притежа-
ние на десетки граничещи си едно с друго селища, които образуват 
крупни поземлени владения, далеч не е изолиран случай. Напротив, 
със съвсем малки изключения, като например вакъфа на Фируз 
бей на северозапад от Търново или на Яхия паша и сина му Бали 
бей52 до Пловдив, вакъфите на другите акънджийски семейства на 

52 Fotić, A. Yahyapaşa-Oğlu Mehmed Pasha’s Evkaf in Belgrade. – Acta Orientalia Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, 2001, Vol. 54, No 4, 437–452; Fodor, P. Wolf on the Bor-
der: Yahyapaşaoğlu Bali Bey (?–1527). Expansion and Provincial Elite in the European 

Илюстрация 11. Села от вакъфа на Михалоглу в Плевенско
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територията на България са изключително компактни. Дори нещо 
повече, прецизната пространствена идентификация на тези обо-
собени фамилни поземлени владения позволява разкриването на 
нови факти и връзки, които до този момент са практически неиз-
следвани. Бегъл поглед върху вакъфската карта на България на 
югоизток от Стара Загора е достатъчен, за да отчете огромния тери-
ториален анклав във владение на фамилията Гюмлюоглу. Членовете 
на това семейство, които най-вероятно притежават тези територии 
още от ранния период на османска власт над България, а може би 
и отпреди нея, са активни участници в политическите процеси през 
първите няколко века и често заемат висши провинциални посто-
ве, но за жалост не са били обект на систематично и задълбочено 
проучване в съвременната наука53. Семейният вакъф на Гюмлюоглу 
включва село Муса бейли (дн. Мусачево), в непосредствена близост 
до което се е намирало теке, наречено Мусаджа текеси, строежът 
на което с голяма доза увереност би могъл да се припише на члено-
вете на семейството, защото се разполага на територията на техния 
вакъф. Фамилията Гюмлюоглу без съмнение е най-влиятелният фак-
тор в района през първите векове на османска власт и тяхно спо-
моществователство вероятно би могло да се търси и при строежа на 
близкото до владенията им теке на Мюмин баба в дн. Богомилово. 
Дервишът, патрон на това завие, е добре известна фигура от ХV в., 
един от близките последователи на влиятелния мистик Отман баба, 
но не е напълно ясно кой финансира строежа на неговата обител54. 

Confines of the Ottoman Empire in the Early Sixteenth Century. – In: Şerefe. Studies 
in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventieth Birthday. Eds. P. Fodor, N. E. Kovács, 
B. Péri. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019, 57–87.

53 Разбира се, семейството не е непознато за науката, но изследванията върху него 
имат твърде периферен характер. Покойният Халил Иналджък беше убеден, че 
семейството произхожда от български аристократичен род, но категорично доказа-
телство за това засега не ни е известно. Вж.: Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 
229–231; Pala, A. Rumeli’de Bir Akıncı Ailesi: Gümlüoğulları ve Vakıfları. – Hacı Bektaş 
Veli Dergisi, 2007, No 43, 137–144. В началото на ХVІ в. семейството на Гюмлюоглу, 
заедно с други могъщи фамилии от Балканите, подкрепя Селим І (1512–1520) и 
активно спомага за детронирането на Баязид ІІ (1481–1512). Çıpa, H. E. The Making of 
Selim: Succession, Legitimacy, and Memory in the Early Modern Ottoman World. Bloom-
ington: Indiana University Press, 2017, 93–96. Копие от вакфието на Гюмлю бей се съх-
ранява в Анкарския Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, сиг. D. 734, s. 77, no. 49.

54 Мюмин баба се споменава в житието на Отман баба. За подробности вж.: 
Граматикова, Н. Неортодоксалният ислям в българските земи: минало и съвременност. 
София: ИК „Гутенберг“, 2011, с. 445. Изчерпателен анализ на информацията, 
съдържаща се в тахрир регистрите, които към 1489/90 г. представят Мюмин баба 
като все още жив, у Kayapınar, L. Osmanlı Döneminde Bulgaristan Eski Zağra’da Bir 
Bektaşi Merkezi: Mü’min Baba ve Zaviyesi. – In: Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu 
Bildirileri. Hacı Bektaş Veli: Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden. Ankara: Dipnot, 
2010, 164–196. Срв. с наскоро излязлата публикация на Андонова, П. Мястото на 
дервишките завиета в поселищната мрежа на Тракийската низина в началото на ХVІ 
век. Казите Стара Загора и Хасково. – В: Тракия през Средновековието и османската 
епоха. Състав. Д. Стоянова, Ч. Кирилов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 
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Все пак традиционното разбирателство между могъщите акънджий-
ски семейства и влиятелните хетеродоксни мистици на Балканите 
и близостта на текето на Мюмин баба до поземлените владения на 
фамилията Гюмлюоглу позволява да посочим членовете на именно 
това семейство за най-вероятните спонсори на строежа на обителта.

Връзката на владенията на фамилията Гюмлюоглу с околни хете-
родоксни текета не е инцидентна, а по-скоро изглежда, че акънджий-
ските семейства търсят придобиването на поземлени имоти в бли-
зост до сакрални центрове или сами изграждат и развиват такива. 
Ако оставим настрана самостоятелното село Ломци, в което Яхи-
япашазаде Бали бей построява теке и вакфира селото за издръж-
ката му, поземлените владения на семейството Малкочоглу, разпо-
ложени няколко километра на юг от Хасково, могат да предложат 
чудесен пример в това отношение. Анклавът от единадесет съседни 
села, владян от вакъфа, на практика обгражда известното завие на 
Отман баба (в дн. с. Текето, Хасковско), по всяка вероятност постро-
ено от членовете на фамилията Михалоглу55. Малкочоглу Бали бей, 
синът на основателя на вакъфа Мурад бей, тогава заемащ поста 
на санджакбей на Чирмен, в който впрочем се намира и самият 
вакъф, финансира строежа на теке за друг последовател на Отман 
баба, което се намира едва шест километра на юг от центъра на 
вакъфа, с. Бейкьой/Буюккьой (дн. Големанци)56. Текето, посветено 
на Хасан баба, син на Ягмур, е издигнато от Бали бей в съседното 
село Бащино, а останките от предполагаемия гроб на светеца са все 
още популярно място за поклонение, където се провежда ежегоден 
събор (махия/мая).

97–109, която, за жалост, не само че не познава публикацията на Каяпънар от 2010 г., 
а и не предлага различна от вече добре известната информация за интересуващото 
ни теке на Мюмин баба. Същото би могло да се каже и за останалите примери, 
разгледани от авторката, и тъй като аналитична част, извън преповтарянето на 
историографски клишета, практически липсва, буди недоумение защо тази статия 
изобщо е била написана.  

55 İnalcık, H. Dervish and Sultan: An Analysis of the Otman Baba Vilāyetnāmesi. – In: The 
Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Soci-
ety. Bloomington: Indiana University Turkish Studies, 1993, 19–36; Yürekli, Z. Architec-
ture and Hagiography in the Ottoman Empire: the Politics of Bektashi Shrines in the Clas-
sical Age.  Farnham, Surrey: Burlington, VT, 2012, 72–73, 129–132; Kiprovska, M. The 
Mihaloğlu Family: Gazi Warriors and Patrons of Dervish Hospices. – Osmanlı Araştırma-
ları, 2008, No 32, 173–202; Kayapınar, A., Kayapınar, L. Balkanlar’dа Karıştırılan Iki 
Bektaşi Zaviyesi: XV–XVI Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri. – Türk Kültürü 
Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2010, No 55, 97–128.

56 Barkan, Ö. L. Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler…, 341. Бали бей построява поне 
още две завиета за хетеродоксните дервиши. Това, посветено на Пирзаде край 
Пазарджик, и друго, посветено на Баязид баба, в близост до Йенидже-и Вардар. Бой-
ков, Г. Татар Пазарджик: от основаването на града до края на XVII век. Изследвания 
и документи. София: Amicitia, 2008, 39–40; Kayapınar, L. Malkoçoğlu Bali Bey Vakfı ve 
Bayezid Baba Âsitanesi. – Alevelik–Bektaşilik Araştırma Degisi, 2009, No 1, 105–115.
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Вакъфът на фамилията Малкочоглу в Хасковско категорично 
заслужава далеч по-голямо научно внимание от отреденото му до 
момента57. Бъдещи изследвания имат потенциала да разкрият един 
неизвестен досега провинциален властови център, който е използ-
ван от семейството вероятно в течение на векове. По аналогия с 
поземлените владения на Михалбеевци можем да заключим, че с. 
Бейкьой е център на вакъфа, където по всяка вероятност се е нами-

57 За общи изследвания върху фамилията вж.: Babinger, F. Beiträge zur Geschichte 
des Geschlechtes der Malqoc-oghlus. – In: Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte 
Südosteuropas und der Levante. München: Südosteuropa Verlagsgesellschaft, 1966, 355–
375; Zlatar, B. O Malkočima. – Prilozi za orijentalnu filologiju, 1978, No 26, 105–114. Тези 
пионерни изследвания обаче фокусират усилия предимно върху ролята на семей-
ството в Западните Балкани. Значението на фамилията Малкочоглу за историята на 
източните части на полуострова тепърва трябва да бъде разкрито от изследователите.

Илюстрация 12. Села от вакъфа на Малкочоглу в Хасковско



75ВакъфСките Села и Сгради В България През ОСманСкия ПериОд

Илюстрация 13. Останки от хамам в 
село Бейкьой / Буюккьой (дн. Големанци)

Илюстрация 14. Надгробен камък на Мустафа бей, син на Бали бей
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рала резиденцията на управителите му. Теренно проучване, което 
направихме през 2011 г., разкри полуразрушен хамам в близост до 
селото, който датира вероятно от ХV или ХVІ в. Разчистването на рас-
тителността, която практически е обхванала банята, и предприема-
нето на систематичен теренен обход от археолози със сигурност би 
добавил много важни щрихи към историческото развитие на сели-
щето, но дори и самото наличие на каменна, покрита с купол, баня 
в сегашното село определено подсказва, че на това място трябва да 
се е издигал по-голям административно-резиденциален комплекс. 
Присъствието на изявени членове на фамилията е забележимо дори 
и в оцелялото, макар и малобройно, материално-културно наслед-
ство. В градината пред гробницата на Отман баба е поставен мра-
морен надгробен камък, който видимо се отличава от останалите по 
качество на изработката. Таджът на камъка е отчупен, но надпи-
сът се чете отлично и гласи: „Мустафа бей, син на Бали бей, година 
995 [1587–1588 г.]“, което несъмнено го отнася към някой от члено-
вете на могъщата фамилия. Надгробният камък също е доказател-
ство и за това, че членовете на семейството действително резидират 
в тези си провинциални владения поне докъм края на ХVІ в., а ако 
отново използваме Михалбеевци за аналогия, то вероятно и до зна-
чително по-късно.

Разпределение на приходи от територията 
на България през 1530 г. и мястото на вакъфите

Големият иджмал регистър на Румелия, съставен през 1530 г., поз-
волява относително бързо извличане на данни за разпределението 
на приходите по административни единици (кази), което прави 
възможно фокусирането върху пространствения анализ на полу-
чената информация58. Абсолютната липса на дигитална или ана-
логова карта, представяща административното деление на Бълга-
рия през османския период в адекватна пространствена резолю-
ция, постави пред нас друг сериозен проблем – към какви територи-
ални полигони бихме могли да придадем извлечените от регистрите 
данни? Административни полигони, респективно на ниво нахия, 
каза или санджак, биха могли, разбира се, да бъдат произведени, 
при това с много висока прецизност, чрез сливането на селищни 
землищни полигони, които принадлежат към съответните адми-
нистративни единици. Този процес, макар и вече започнат, обаче 
предполага извличането от османските извори на данни за всяко 
едно селище в България и ще отнеме известно време, преди подобни 

58 Вж. бел. № 14. 
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данни и метаданни да бъдат на разположение59. Поради тази при-
чина за целите на това изследване бяха използвани администра-
тивно-териториални полигони, датиращи от следосвобожден-
ската епоха, които бяха допълнително моделирани в ArcGIS Pro, за 
да отразят по-адекватно ситуацията през ХVІ в.60 Именно заради 
въведените от нас модификации границите на административ-
ните единици (кази) не бива да бъдат схващани като абсолютно 
точни, но трябва да се отчете тяхната условност, следствие от прос-
транствени интерпретации, които бяха направени при моделира-
нето на полигоните. Като такива те биха могли да послужат добре за 
относително правдиво пространствено онагледяване на данните, 
извлечени от регистрите, но трябва дебело да се подчертае, че им 
липсва прецизността на използваните в предишната секция зем-
лищни полигони. Именно заради липсата на абсолютна прецизност 
на границите на използваните полигони анализ на площта, заемана 
от различните кази (в кв. км) и съответно съотношението между 
общите приходи и площта на казата, не е предложен в това изслед-
ване. Подобни изчисления биха били възможни едва когато науката 
разполага с далеч по-прецизни административни полигони, които 
същото така отчитат темпоралните промени.

Данните за приходите, събирани от територията на България, 
извлечени от данъчните регистри, бяха класифицирани в четири 
категории, съобразно владелеца на приходите: 1) приходи на сул-
танските хасове (хас-и хюмаюн); 2) приходи, събирани от висшия 
военноадминистративен персонал, оформени като хасове и зиа-
мети; 3) приходи, включени в тимарската система, и съответно 
събирани от спахии, различни лица, свързани с охраната на кре-
постите в провинцията и др.; 4) приходи на ислямските благотвори-
телни фондации (вакъфи). Най-големият дял от общите приходи е 
формиран от десятъците на раята и редица преки данъци като джи-
зието, плащано от не-мюсюлманите, но също така и от пазарни и 
митнически такси и налози върху различни производства и индус-
трии като минно дело, обработка на метали, достъп до напоителни 
системи и др.

Обобщените данни за територията на България показват, че към 
30-те години на ХVІ в. османският фиск събира 28 500 000 акчета, 
разпределени в четирите споменати категории. Разбиването на тази 

59 Примери за създаването на османски административни единици с относително 
висока пространствена прецизност, базирана на сливането на землищата на сели-
щата от една и съща административна единица, могат да бъдат видени във визу-
ализационната част на сайта на проекта POPGEO_BG. <https://popgeo.ku.edu.tr/
visualizations> 15 май 2020 г.

60 Използваните от нас полигони бяха извлечени от публикуваната от Хр. Г. Данов през 
1892 г. Карта на България и прилежащите ней държави (1: 420 000). Административ-
ните полигони бяха извлечени от геореферираната карта чрез изчертаване на ръка.
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обща сума по отделни класове позволява по-задълбочени наблюде-
ния върху дяловото разпределение на приходите от България и изяс-
нява относителната тежест на вакъфите в него. Най-голям дял от 
постъпленията – 41%, категорично е владян от султанските хасове, 
друга значима част – 38%, отива за издръжката на тимарската сис-
тема, а хасовете и зиаметите на висшите османски сановници, чле-
нове на Дивана, но също и провинциални управители като санджак-
бейовете, са във владение на 11% от приходите от териториите на 
съвременна България. Вече бе отбелязвано, че вакъфите притежа-
ват обширни поземлени владения и контролират около 1/4 от тери-
торията на страната, но агрегираните данни от регистрите показ-
ват, че тези имоти не носят на вакъфите доходност, съответстваща 
на дела от общите приходи. При все огромният обхват на земите им, 
вакъфите владеят едва 10% от общите данъчни постъпления.

Осезаемата разлика между дела от земята, владяна от вакъфите, 
и действително събираните от тях приходи поставя въпроса дали 
наблюдаваният дисбаланс е явление, характерно единствено за 
България, или съотношението би било подобно, ако се разшири аре-
алът на наблюдение и се обхванат целите Балкани. Бихме могли да 
отговорим на този въпрос, благодарение на един слабо познат доку-
мент, който по всяка вероятност е съставен на базата на използва-
ните от нас данни от съкратените регистри от 1530 г. Регистърът е 
рядък по вид документ, който обобщава наличната информация за 
европейските владения на Османската империя, като представя в 
много сбит вид данни за приходите, броя и вида на лицата, които 
получават държавна издръжка срещу съответна служба, и други 
важни за администрацията детайли – брой на градовете и селата, 
количеството и вида на построените обществени сгради в Руме-
лия и т. н.61 Според данните в документа, общите приходи в Руме-
лия възлизат на сумата от 203 милиона и 245 хиляди акчета. Най-
голяма част от тях се владеят от султанските хасове – 52%, за прите-
жателите на тимари отиват 31%, а владелците на хасове и зиамети 
прибират 6,2% от приходите на Румелия62. За отбелязване е делът от 
приходите, владян от всички румелийски вакъфи, който възлиза на 
10,8% от ежегодно събраната сума. Удивителното съвпадение с дела, 

61 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı [İBK], Muallim Cevdet Yazmaları [MC], Evr. 
37/7. Документът няма дата, но хасовете на някои добре известни високопоставени 
лица позволяват неговото отнасяне към първата половина на 30-те години на ХVІ в.

62 Известните финансови баланси на империята, използвани от Баркан и Иналджък, 
са малко по-ранни по време и респективно не са прилагани в горните изчисления. 
Barkan, Ö. L. H. 933–934 (M. 1527–1528) Malî Yılına Ait Bir Bütçe Örneği. – İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1953, Vol. 15, No 1–4, 251–329; İnalcık, H. An Eco-
nomic and Social History of the Ottoman Empire…, 82. За обобщени наблюдения върху 
т. нар. бюджети на Османската империя вж.: Genç, M., Özvar, E. Osmanlı maliyesi: 
kurumlar ve bütçeler. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2006.
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Илюстрация 15. Вакъфски селища и пространствено 
разпределение на приходите от България



80 григОр БОйкОВ, мария киПрОВСка

владян от вакъфите в България (10%), поставя въпроса дали цен-
тралната османска администрация всъщност не контролира про-
цесите по създаване на вакъфи и следи за дела, отнеман от общия 
фиск в далеч по-голяма степен, отколкото се предполага в досегаш-
ната литература63. Необходими са последващи детайлни проучва-
ния, за да се проследи дали установеното съотношение се променя 
във времето, но констатираното съвпадение на данните за дела от 
приходите, владян от вакъфите, подсказва твърде внимателното и 
нюансирано отношение на централната османска администрация 
към поземлените вакъфи.

Пространствен подход към анализа на разпределението на при-
ходите от територията на България показва, че констатираният 
дисбаланс между количеството вакъфски земи и прибираните от 
тях приходи се дължи на неравномерното разпределение на вакъф-
ски селища съобразно общото благосъстояние на различните части 
на страната. През 30-те години на ХVІ в. безспорно най-богат е райо-
нът на Никопол, който внася в държавната хазна приходи от над 
4 милиона акчета. Въпреки това, преобладаващата част от прихо-
дите, събирани от него, отиват към султанските хасове и с изключе-
ние на анклава от вакъфски селища в Плевенско, владян от семей-
ството Михалоглу, други вакъфски селища почти липсват. С други 
думи, при все завидното благосъстояние на региона вакъфите не 
съумяват да се възползват твърде много от наличните ресурси в 
Никополско64. Въз основа на събираните приходи би могло да се 
каже, че районът на София и този на съседния Кюстендил65 са също 
доста богати, но отново, с изключение на владенията на Михал-
беевци, присъствието на вакъфски селища в тях е незначително. 
Приходите от тези два района почти в цялост отиват за издръж-
ката на спахийската конница и съдейки по събираните значителни 
суми, почти парадоксално се налага изводът, че тъкмо населените 
предимно с християни Софийско и Кюстендилско представляват 
гръбнака на тимарската система в България. Сходна е ситуаци-
ята и във Видинско, където няма нито едно регистрирано вакъф-
ско село, но в този район приходите са разпределени почти пропор-
ционално между султанските хасове, тези на санджакбея и тима-
рите66. Районът, от който вакъфите събират най-високи приходи, 

63 Срв. с частичните данни за приходите в Румелия, публикувани от Борисов в този 
сборник, които показват сходни резултати. 

64 Ковачев, Р. Опис на Никополския санджак от 80-те години на XV в. София: Изд. на 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 1997.

65 Матанов, Х. Възникване и облик на Кюстендилски санджак (ХV–ХVI век). София: 
ИФ-94, 2000.

66 Bojanić-Lukać, D. Fragmenti jednog zbirnog i jednog opširnog popisa Vidinskog sandžaka 
iz druge polovine xv veka. Beograd: Istorijski Institut, 1973; Kayapınar, A. Le sancak otto-
man de Vidin du XVe à la fin du XVIe siècle. Istanbul: Les éditions Isis, 2011; Ковачев, Р. 
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близо 800 000 акчета годишно, е този на Пловдив, защото в бога-
тата каза, разтеглена между Стара планина и Родопите, се съсредо-
точава най-голямото количество вакъфски селища. Необходими са 
още много локални и детайлни проучвания върху характера на при-
ходите, събирани от вакъфите в Пловдивско, за да можем да пред-
ложим аргументирани заключения, но извън всяко съмнение е, че 
съществена част от тези постъпления се дължат на развитото про-
изводство на ориз там67. Дори и най-повърхностното сравнение със 
съседния район на Хасково, чиито екологични характеристики бла-
гоприятстват развитието на животновъдство и съответно индус-
триални култури като ориза са въведени в незначителна степен, е 
достатъчно, за да демонстрира по убедителен начин значимостта, 
от финансова гледна точка, на вакъфските владения в Пловдивско.

Общият поглед над пространственото разпределение на прихо-
дите от България през ХVІ в. показва картина, която привидно 
изглежда твърде странна. Районите, от които османската държава 
извлича най-високи приходи, са съсредоточени в северозападната 
част на страната, докато огромната плодородна равнина на Тра-
кия, която би следвало да е просперираща, изглежда носи на вла-
делците на земята значително по-малко доходи. Без значение колко 
плодородна е земята на даден район, ако територията не е насе-
лена в степен, позволяваща усвояването на повечето от наличните 
ѝ ресурси, то тя не е в състояние да носи на притежателя си същест-
вени приходи и на практика се превръща в беден район. Въпреки 
това, високата концентрация на вакъфски селища именно в тези 
„бедни кази“ е повече от очевидна. Отговорът на четвъртия изсле-
дователски въпрос, зададен в това изследване, а именно простран-
ственото разпределение на населението на България и неговата 
връзка с близо хилядата вакъфски селища, би бил в състояние да 
предложи рационално обяснение на привидно нелогичната корела-
ция „плодородна земя – ниски приходи“.

Количествен и пространствен анализ на населението 
на България през 30-те години на ХVІ в.

Данните, извлечени от регистъра от 1530 г., показват, че малко над 
един милион данъкоплатци живеят на територията, покриваща 
днешна България, което при обща площ от 110 994 кв. км прави 

Опис на Видинския санджак от първата четвърт на XVI в.: стопанска и военно-
административна структура. София: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, 2016; Soyudoğan, M. Reassessing the Timar System: the Case Study of Vidin (1455–
1693). Diss. Bilkent University, 2012.

67 За мястото на Пловдив в производството на ориз в Османската империя вж.: 
Shopov, A. Cities of rice... .
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гъстота на населението от 10,2 души на кв. км68. Ако класифици-
раме информацията за населението, съобразно схемата, използвана 
за приходите, т. е. рая, живееща в султански хасове, хасове и зиа-
мети, тимари и вакъфи, и сравним данните, веднага би се откроил 
поразителен дисбаланс. От една страна, има чувствителна разлика 
в съотношението между приходи и население в различните катего-
рии, а от друга – разпределението на самото население в четирите 
категории земевладение е далеч от пропорционалното.

Илюстрация 16. Разпределение на приходи и население 
в България през 30-те години на ХVІ в.

Както е видно от ил. 16, въпреки че тимарската система събира 
едва 38% от общите приходи в страната, преобладаваща част от 
населението, по-точно 59% от него, живее на тимарски земи. Този 
факт ясно илюстрира зависимостта на тимарската система от 
десятъците на раята за екипирането на членовете на спахийската 
конница и изпращането им на война, което определя и високия 
процент от населението, придадено към тимарите. Същата корела-
ция е в някаква степен валидна и за хасовете на висшите санов-
ници, най-вече за тези на санджакбейовете, лицата под чието 
пряко командване попадат тимариотите-спахии, защото делът на 
приходите им отстъпва пред частта от населението, което живее 

68 За изследвания и данни, свързани с общото население на България, вж.: Boykov, G. 
The Human Cost of Warfare: Population Loss during the Ottoman Conquest and the Demo-
graphic History of Bulgaria in the Late Middle Ages and Early Modern Era. – In: The Otto-
man Conquest of the Balkans: Interpretations and Research Debates. Ed. O. J. Schmitt. 
Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, 103–166.
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на територията на хасовете и съответно плаща данъци на владел-
ците им. Събрани данните показват, че 75% от населението на Бъл-
гария през 30-те години на ХVІ в. живее и обработва земя, вла-
дяна от тимари или хасове. Пропорцията между приходи и населе-
ние се променя драстично, когато обърнем поглед към данните за 
султанските хасове. Имперската съкровищница запазва за себе си 
и събира 41% от общите приходи от страната, но в селищата, кон-
тролирани от султанските хасове, живее едва 17% от населението. 
Този факт ясно показва, че султанските хасове имат далеч по-малък 
интерес към събирането на десятъци от раята и отдават приори-
тет и запазват в своя полза по-важни приходоизточници, особено 
тези, носещи преки парични постъпления като различните пазарни 
и митнически такси и джизието на не-мюсюлманите. Това е най-
вероятното обяснение за наблюдаваната диспропорция между при-
ходите, събирани от султанските хасове, и дела от данъкоплатците 
в техните земи. 

Съотношението между приходи и население във владение на 
вакъфите наподобява това на султанските хасове, но дисбалансът 
между двете не е толкова фрапантен. Вакъфите имат дял от 10% 
от общите приходи от страната, но на тяхна земя живеят едва 8% 
от данъкоплатците, което поставя вакъфите в съотношение сходно 
с това на султанските хасове и доста различаващо се от тимарите 
и хасовете на османските сановници. Вакъфите очевидно успяват 
да вземат контрол над важни приходоизточници, които дават пре-
вес на дела на приходите над населението. Необходими са допъл-
нителни детайлни проучвания на отделните вакъфи, за да се про-
никне в дълбочина в този процес, но фактът, че някои вакъфи, най-
вече тези на акънджийските семейства, нерядко успяват да си оси-
гурят контрола над събирането на джизието, е достатъчно индика-
тивен за това, че бъдещи изследвания имат потенциал да покажат 
наяве още много непознати детайли от историята на вакъфската 
институция в България.

Пространственият анализ на разпределението на населението в 
България подсказва и още едно допълнително обяснение защо вакъ-
фите притежават по-голям дял от приходите, но по-малък от населе-
нието. Данните, извлечени от регистъра от 1530 г., бяха приложени 
към същите създадени от нас административни полигони, използ-
вани за визуализация на разпределението на приходите, а това 
прави двете илюстрации лесно сравними. Най-висока концентра-
ция на население има в районите на София и Кюстендил, където 
почти няма вакъфски селища, а населението е разпределено между 
стотици тимари. Най-богатият район, този на Никопол, има по-
малко жители в сравнение със западните области, но е част от дълга 
териториална ивица в Северна България, която е плътно населена. 
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Илюстрация 17. Пространствено разпределение на 
населението в България през 30-те години на ХVІ в.
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В същата категория на юг попада единствено Филибелийската каза, 
в която са регистрирани близо 15 хил. данъкоплатци, което ще рече 
общо население от около 75 хил. души. На практика районите на 
Пловдив, Търново и Никопол са единствените гъстонаселени тери-
тории, в които се наблюдава значително присъствие на вакъфски 
селища. По-голямата част, т. е. 74% от селата, владени от вакъфи, 
са разхвърляни в източната и югоизточната част на страната, 
които, както е видно от данните, са изключително слабонаселени. 
Твърде възможно е подобна концентрация на вакъфски селища в 
рехаво заселени райони да не е просто съвпадение, а тъкмо напро-
тив – пространственото разпределение на селищата подсказва сис-
тематично действие, целящо възраждането и създаването на нови 
селища в почти или дори напълно обезлюдени региони. Това би могло 
да бъде най-вероятното обяснение също и за масираното присъст-
вие на вакъфски села в слабонаселени райони и съответно почти 
пълното им отсъствие в тези със запазена селищна и демографска 
структура, което още веднъж подчертава основополагащата роля, 
която вакъфите играя при усвояването на новозавладени от осман-
ците територии.

Изпъстрената с вакъфски села територия, която се разтегля във 
формата на полумесец от Горна Тракия, през българския черномор-
ски бряг и до Добруджа на север, е един от районите, чието население 
е сериозно засегнато от военни действия и пандемии в навечерието 
и по време на османското завоевание, което довежда почти пълното 
обезлюдяване на значителни части от него. Щом веднъж установя-
ват траен контрол над района, за османските султани и подчинените 
им елити става наложително да потърсят начини за съживяване на 
тези опустошени от войните територии. Османците предприемат 
различни методи за оживяването (шенлердирме) на новозавладе-
ните територии69 като например принудително довеждане на засел-
ници от Мала Азия (сюргун)70, заселването на роби, заети в обработ-
ването на земята71, даряването на изоставени селища на доверени 

69 İnalcık, H. An Economic and Social History of the Ottoman Empire…, 167–171.
70 Barkan, Ö. L. Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sür-

günler I. – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1950, No 11, 524–569; idem. 
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler II. – İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1952, No 13, 56–79; idem. Osmanlı İmpara-
torluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler III. – İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası, 1953, No 15, 209–237.

71 Barkan, Ö. L. XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İşçiliğinin Orga-
nizasyonu Şekilleri. I. Kulluklar ve Ortakçı Kullar. – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Mecmuası, 1939, No 1, 29–74; İnalcık, H. Servile Labor in the Ottoman Empire. – In: Stud-
ies in Ottoman Social and Economic History. London: Variorum Reprints, 1985, 25–52; 
Moustakas, K. Slave Labour in the Early Ottoman Rural Economy: Regional Variations in 
the Balkans during the 15th Century. – In: Frontiers of the Ottoman Imagination: Studies 
in Honour of Rhoads Murphey. Ed. M. Hadjianastasis. Leiden: Brill, 2015.
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лица, които проявяват частна инициатива за тяхното оживяване 
чрез предоставянето на данъчни облекчения на заселниците и т. н. 
Разглежданият район изглежда е особено привлекателен за мюсюл-
маните и в рамките на ХV и ХVІ в. уседнало и полуномадско населе-
ние се прехвърля от Анадола и се заселва в него, като по този начин 
променя съществуващата етническа картина. Разбира се, всеки 
случай на съживяване на даден район притежава локални специ-
фики и ние се нуждаем от още множество фокусирани изследвания 
на регионално ниво, за да бъдем в състояние да начертаем точните 
параметри на глобалната картина, но ключовата роля на вакъфите 
в този процес изглежда несъмнена. Дори и на нивото на сегашното 
ни познание с голяма доза увереност можем да изтъкнем факта, че 
най-ранните вакъфи, основани в хода на втората половина на ХІV 
и през ХV в., са ситуирани именно в този опустошен район72. Вакъ-
фите, и по-специално издържаните от тях благотворителни институ-
ции, трябва да са играели ролята на могъщ инструмент за насърча-
ване на миграция в тази посока и същевременно да са изпълнявали 
функцията на посредник между завареното население и новоприс-
тигащите колонисти. Нещо повече, множеството дервиши от раз-
лични хетеродоксни течения, които се заселват по тези места, също 
представляват мощен притегателен фактор, както демонстрира в 
пионерните си изследвания Баркан и разглежда дервишката коло-
низация в тясна връзка със създаването на вакъфи в новозавладе-
ните територии73. Въпреки значимостта и като цяло валидността на 
общите изводи, предложени от Баркан, трябва обаче да се подчер-
тае, че богатите данни, които авторът представя, не са подложени 
на систематичен анализ и далеч по-важно – не притежават почти 
никаква пространствена характеристика, което ги прави практи-
чески непригодни за целите на какъвто и да бил пространствен ана-
лиз. Недостатък, от който, както споменахме в началото, страдат и 
много иначе отлични съвременни публикации, излезли изпод перото 
на българската и турската османистика.

72 Вж. за подробности статията да Дамян Борисов в този сборник.
73 Barkan, Ö. L. Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler. За ролята на Къзъл Дели за инкор-

порирането на района на Димотика в османската управленска и административна 
система вж.: Yıldırım, R. History Beneath Clouds of Legend: Seyyid Ali Sultan and his 
Place in Early Ottoman History according to Legends, Narratives, and Archival Evidence. – 
International Journal of Turkish Studies, 2009, 15/1–2, 21–57; Yıldırım, R. Dervishes, 
Waqfs, and Conquest: Notes on Early Ottoman Expansion in Thrace. – In: Held in Trust: 
Waqf in the Islamic World. Ed. P. Ghazaleh. Cairo: The American University in Cairo Press, 
2011, 23–40; Beldiceanu-Steinherr, I. Seyyid ’Ali Sultan d’après les registres ottomans: 
l’installation de l’Islam hétérodoxe en Thrace. – In: The Via Egnatia under Ottoman rule 
(1380–1699). Ed. E. Zachariadou. Rethymnon: Crete University Press, 1996, 45–66.



87ВакъфСките Села и Сгради В България През ОСманСкия ПериОд

Илюстрация 18. Вакъфски селища, хетеродоксни 
текета и пътна инфраструктура
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Ако поставим на карта най-значимите обители на хетеродоксни 
дервиши от ранния османски период, които сме в състояние да лока-
лизираме прецизно, и вакъфските селища в България, то тяхната 
взаимовръзка става повече от очевидна (ил. 18). Също така, макар 
и на пръв поглед хаотично разпръснати в пространството, дервиш-
ките текета всъщност са разположени по протежение на основните 
пътни артерии и в повечето случаи са заградени от дузина вакъф-
ски села. Този факт в голяма степен подкрепя тезата на Баркан, 
представяща вакъфите и свързаните с тях дервишки обители като 
едни от най-значимите инструменти, използвани от османската 
власт за организираната колонизация на новозавладените земи. 
Бъдещи по-задълбочени изследвания биха могли да разкрият ста-
билността на различните социални и клиентелистки мрежи, които 
осъществяват османската стратегия за управление и администра-
ция на местно ниво, и да изяснят процеса по формиране на местни 
аристократични елити, които умело боравят с вакъфската институ-
ция в продължение на векове. Нехомогенният характер на владел-
ците на вакъфи и респективно различните политически и управлен-
ски проекти, преследвани от тях, могат да бъдат онагледени дори и 
само от контрастиращите си примери за финансиране на общест-
вени сгради, представени в тази разработка. Докато акънджий-
ската фамилия на Малкочоглу е изявен поддръжник на хетеродокс-
ния ислям и строи множество текета за странстващите мистици, 
то по същото време великият везир Ибрахим паша разгръща мощен 
сунитски проект и финансира създаването на нов град, снабден на 
практика с всички важни сунитски институции в сърцето на неор-
тодоксалния Делиорман. И в двата случая вакъфите представля-
ват инструмента, който следва да гарантира стабилността на начи-
нанието и да осигури както проникване на послания, излъчвани от 
конкретния политически и духовен проект сред местното населе-
ние, така и условия за промяна на съответната среда.  

Вакъфските обществени сгради в България – проблеми 
и задачи пред тяхното всеобхватно проучване

Разгледаните по-горе данни за поземлените владения на вакъфите в 
България са пряко свързани с издръжката на съществувалите някога 
множество различни обществени сгради, изградени от същите тези 
вакъфи. Единствено едно всеобхватно изследване, което да свърже 
в обща релационна база данни сведенията за приходоизточниците 
и издържаните обекти, би било в състояние да генерира достатъчно 
материал, който да илюстрира по правдив начин количествените и 
качествените измерения на взаимовръзката и взаимозависимостта 
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между изследваните обекти. Разбира се, подобна релационна база 
данни предполага, от една страна, включването и на приходоиз-
точници, различни от поземлените владения, като например наеми 
от отделни градски имоти и др., които стоят извън обхвата на това 
изследване, а от друга – също така и събирането на доста прецизни 
данни за съществувалите обществени сгради, чиито персонал и 
поддръжка са изплащани от разнообразните приходи, събирани от 
вакъфите. Доколкото подобно изследване все още е задача за бъде-
щето, отново поради липсата на готови данни, предложените по-
долу размишления върху вакъфските обществени сгради в Бълга-
рия имат за цел да въведат читателя в проблематиката, да посочат 
някои от неизменните изследователски проблеми и да представят 
постигнатото от нас до момента, разбира се, без претенция, че сме 
в състояние да изчерпим тази необхватна тематика. 

Едва ли има съмнение, че обществото в България като цяло въз-
приема като символ на османската власт именно сградите, постро-
ени през петвековния период на имперско управление. Дори и в 
научните изследвания преобладава схващането, че отношението 
на българските власти към мюсюлманските сгради е емблематично 
за процеса на „деосманизация“ (термин, въведен от Бернар Лори), 
съпровождащ съграждането на българската национална държава 
и на идейно-политическо, и на институционално ниво74. Заета в 
изграждането на собствена модерна държава, младата българска 
нация възприема османското архитектурно наследство като реликт 
от отминало време и имплементация на старата имперска власт, а 
отхвърлянето на османското минало намира най-видими и бързи 
резултати в често пъти целенасоченото заличаване на архитек-
турното и материално наследство, символ на имперската власт75. 
Много от сградите стават жертва на стремежа към модернизация 
на градовете и на новите градоустройствени планове, за осъщест-
вяването на които те са събаряни76. Оттеглянето на голяма част от 
турското население, пряк бенефициент на османските обществени 

74 Лори, Б. Съдбата на османското наследство в България. Българската градска кул-
тура 1878–1900 г. София: Amicitia, 2002.

75 Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria (1878–1908). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
1998, 191–197; Koyuncu, A. Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi 
(1878–1908). – Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 2006, 
No 20, 197–243; idem. Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tasfiyesi (1877–1908). – 
In: Balkanlar ve Göç / The Balkans and Mass Immigration. Haz. A. F. Örenç, İ. Mangal-
tepe, Bursa, 2013, 525–558; idem. Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi (1878–
1908). – In: XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20–24 Eylül 2010. Kongreye Sunulan Bil-
diriler. IV. cilt, I. Kısım. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, 113–144.

76 Stanoeva, E. Interpretations of the Ottoman Urban Legacy in the National Capital Build-
ing of Sofia (1878–1940). – In: Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean: the 
Balkans and the Middle East Compared. Eds. E. Ginio, K. Kaser. Jerusalem: The Euro-
pean Forum and the Hebrew University, 2013, 209–230.
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постройки, от друга страна, довежда до липсата на адекватна под-
дръжка и голяма част от сградите са изоставени, разпродадени или 
просто доведени до състояние на разруха. Не на последно място, 
лишени от приходоизточниците за тяхната поддръжка, които в 
немалка част са съставени от данъците от земеделската продук-
ция и от населението, живеещо на територията на вакъфските вла-
дения, които в условията на националната държава започват да се 
събират в полза на българските власти, тези сгради по естествен 
път изчезват.

Научен интерес към изследването на османското архитектурно 
наследство в България в никакъв случай не липсва както от страна 
на българската, така и от страна на международната научна коле-
гия77, като напоследък най-целенасочени остават усилията на тур-
ските изследователи78. При все това натрупаната значима научна 

77 Mijatev, P. Les monuments osmanlis en Bulgarie. – Rocznik Orientalistyczny, 1959, No 23, 
7–56; Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи в България. І част. – ГСУ, Факул-
тет по западни филологии. 60, 1966, 567–615; Стайнова, М. Османските библио-
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Преглед на икономическите, юридическите и художествените предпоставки за бъл-
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гария. Избрани студии. Т. 2. София: Академично издателство „Проф. Марин Дри-
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град. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2015; същият. Джу-
мая джамия и Имарет джамия в Пловдив (История, специфика и съвременно със-
тояние). София: Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство, 2018; същият. 
Джамии в София (История, специфика и съвременно състояние). София: Главно 
мюфтийство на мюсюлманите в Република България, 2019; Събев, О. Османски 
училища в българските земи XV–XVIII век. София: Любомъдрие – Хроника, 2001; 
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София: Авангард Прима, 2017.

78 Turan, Ö. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşında Filibe’de Yıkılan Osmanlı Eserlerine Dâir Bir 
İngiliz Belgesi. – Kubbealtı Akademi Mecmuası, 1996, Vol. 25, No 4, 241–251; idem. 1877–
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In: Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Sempozyumu, Şumnu, 17–19 Mayıs 
2000: Bildiriler. C. 2. Haz. A. Yasa, Z. Zafer. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkan-
lığı Yayınları, 2001, 763–772; İpşirli, M. Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu (XX. 
Yüzyıl Başları). – Belleten, 1989, No 207–208, 679–707; Bayram, S. Bulgaristan’daki Türk 
Vakıfları ve Vakıf Abideleri. – Vakıflar Dergisi, 1988, No 20, 475–482; Keskioğlu, O. Bul-
garistan’da Müslümanlar ve İslâm Eserleri. İstanbul: Hilâl Yayınları, 1986; idem. Bulgaris-
tan’da Bazı Türk Abideleri ve Vakıf Eserleri. – Vakıflar Dergisi, 1969, No 8, 311–328; Keski-
oğlu, O., Özaydın, A. T. Bulgaristan’da Türk–İslâm Eserleri. – Vakıflar Dergisi, 1983, No 17, 
109–140; Şimşir, B. Bulgaristan Türkleri. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986; Memişoğlu, H. 
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литература върху архитектурното османско наследство като пра-
вило не предоставя комплексна представа за количественото изме-
рение на сградния вакъфски фонд както за периода преди Осво-
бождението, така и за времето на следосвобожденска България. От 
друга страна, от досега публикуваните изследвания едва две пре-
тендират да предлагат пълен и всеобхватен списък на османските 
обществени сгради в България, повечето от които управлявани от 
ислямските благотворителни фондации. Това е излязлата през 80-те 
години на ХХ в. публикация на Екрем Хаккъ Айверди (по-ната-
тък само Айверди), третираща османското архитектурно наслед-
ство в Европа79, също и наскоро публикуваният двутомник на Мех-
мет Зеки Ибрахимгил и Хамза Келеш (напред Ибрахимгил и Келеш), 
разглеждащ вакъфските сгради в България от османския период80. 
Тъкмо поради претенцията да представят пълен списък на сгра-
дите и в този смисъл данни, които биха могли да бъдат подложени 
на количествен анализ, е необходимо да се спрем за кратко на тези 
публикации и да анализираме използваемостта на представените в 
тях сведения. Трудът на Айверди е добре познат и широко използ-
ван в научната литература и на практика с времето се е превърнал 
в стандартизиран инструмент за всеки занимаващ се с архитектур-
ното наследство от османската епоха. Той предлага „пълен списък“, 
съдържащ 3339 обществени сгради от османската епоха, разпреде-
лени по населени места и сортирани по категории според функцио-
налните характеристики на сградите. На пръв поглед работата на 
Айверди изглежда като научен труд с високо ниво на надеждност, 
защото данните за сградите са привидно извлечени от архивни 
източници и в този смисъл са напълно легитимни, което обяснява 
и въвличането на публикацията в широк научен оборот. При по-
внимателно вглеждане в данните, представени от автора, обаче се 
открояват някои съществени проблеми. На първо място, в духа на 
80-те години на миналия век личи категоричен стремеж за преуве-
личаване на бройката на османските архитектурни обекти в Бъл-
гария, постигнато чрез записване на една и съща сграда в две или 
повече категории (например определена джамия в дадено селище 

Bulgaristan’da Türk Kültür ve Sanat Eserleri. – Vakıflar Dergisi, 1994, No 22, 311–319; 
idem. Bulgaristan’da Cemaati İslamiye ve Vakıf Kurumları. – Vakıflar Dergisi, 1995, No 25, 
297–308; Koyuncu, A. Balkanlarda Dönüşüm, Milli Devletler ve Osmanlı Mirasının Tas-
fiyesi: Bulgaristan Örneği (1878-1913). Дис. Hacettepe Üniversitesi, 2005; idem. Bulgaris-
tan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi…; idem.  Sofya’da Osmanlı Mimari Mira-
sının Tasfiyesi (1878–1908). – In: XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-24 Eylül 2010. 
Kongreye Sunulan Bildirilerл IV. cilt, I. kısım. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, 113–144.

79 Ayverdi, E. H. Avrupa’da Osmanlı Mimârı ̂ Eserleri. T. 4: Bulgaristan, Yunanistan, Arna-
vudluk. Istanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1982.

80 İbrahimgil, M., Keleş, H. Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri. 
Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
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също е отбелязана и съответно включена в общата бройка и като 
месджид в същото селище) или пък посредством вписването на една 
и съща сграда, позната под различни имена, като две или повече 
отделни и напълно различни постройки. Дори да оставим настрана 
нередките случаи на грешни идентификации на сгради, в списъците 
на Айверди се срещат и обекти, които очевидно никога не са същест-
вували, като например османска крепост в дн. гр. Пазарджик. Тези 
несъответствия будят недоумение, защото представянето им в спи-
съците на Айверди е подплатено с отпратка към османски изворов 
материал. Точно тук възниква най-сериозният проблем с публикаци-
ята на Айверди. На практика е почти невъзможно да бъдат надеждно 
проследени източниците, които турският архитектурен историк 
използва, за да състави своите списъци. В някои случаи препрат-
ките на автора действително водят към реални османски документи, 
които съдържат сведения за сградите, попаднали в списъка. В други 
случаи обаче цитираните от него сигнатури на документи не същест-
вуват в нито един архив, а не са единични и случаите, когато водят 
към документи, които не само че не съдържат информация за сгра-
дите в списъка, но дори се отнасят до места извън България или пък 
имат напълно различно съдържание. Всичко това прави публикаци-
ята на Айверди едновременно ценна, защото съдържа действителни 
податки за сгради от османския период в България, но и изключи-
телно подвеждаща, тъй като не става ясно на какво почива така 
представения материал и е невъзможно той да бъде проследен и про-
верен. Фактът, че сме в състояние да установим примери за сгради 
в списъка на Айверди, чието присъствие там се дължи в най-добрия 
случай на пожелателното мислене на турския историк, ни кара да 
разглеждаме този най-значим наличен масив с данни като напълно 
неизползваем за какъвто и да е количествен анализ. За съжаление, 
въпреки огромната работа, свършена от Айверди, крайният продукт 
е характерен пример за компрометирани данни, чието прочистване 
вероятно би било възможно единствено чрез използването на магия.

Трудът на Ибрахимгил и Келеш по презумпция изглежда дори още 
по-обещаващ за целите на нашето изследване, защото по същество 
би следвало да представлява пълен списък на вакъфските сгради в 
България. Още повече че масивният, луксозно отпечатан двутомник 
е издаден от Министерството на религиозните дела в Турция, което 
предполага сериозно отношение към вакъфската тематика. Ако 
обаче опитаме да опишем с една дума корелацията между очаквания 
и научно съдържание в публикацията, то тя определено трябва да е 
разочарование. При все сериозната заявка на заглавието работата 
на Ибрахимгил и Келеш, за съжаление, отстъпва в много отношения 
от академичните стандарти и е спорно дали изобщо двутомникът би 
могъл да бъде считан за научна публикация. На първо място, в него 
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липсва всякакъв научен апарат, което прави употребата му крайно 
проблематична. На второ и далеч по-важно място, авторите използ-
ват похвати, които в най-добрия случай могат да бъдат определени 
като подвеждащи. Например в уводната част те включват таблица, 
илюстрираща типовете и общия брой османски обществени сгради в 
България, което оставя впечатлението, че тя е базирана на съдържа-
нието в публикацията. По-внимателното вглеждане в данните обаче 
разкрива, че представената в Ибрахимгил и Келеш таблица е резул-
тат от преформатирането на споменатата по-горе обща таблица на 
Айверди, като съответно общият брой на сградите също напълно съв-
пада – 3339. При положение че разгледаните в публикацията обекти 
не надхвърлят дори и 1/3 от този брой, причината за включването на 
таблицата в този ѝ вид буди недоумение и повдига въпроси. Масовата 
употреба на чужд визуален материал (снимки, планове, гравюри) от 
Ибрахимгил и Келеш е друг пример за неприемлив подход за пуб-
ликация с претенции за каквато и да е академична представител-
ност81. Най-смущаващият проблем на двутомника на Ибрахимгил и 
Келеш обаче дори не се корени в прилагането на недобри академични 
практики, а в неговото съдържание. Забелязаните от нас грешки са 
толкова фрапантни, че поставят под въпрос надеждността на оста-
налата част от публикацията, която разглежда по-малко известни 
обекти. Тук ще се задоволим с представянето единствено на няколко 
примера, защото уточняването на всички проблемни идентифика-
ции в двутомника би могло да бъде обект на самостоятелна публика-
ция. Може би най-фрапантната неточност е описанието на изчезнал 
днес имагинерен комплекс, построен от Соколлу Мехмед паша в дн. 
гр. Бургас в България. Трудно би могло да се разбере какво е довело 
до тази грешка, защото комплексът на Мехмед паша стои, запазен 
почти в цялост и е един от най-изследваните образци на османска 
провинциална архитектура. Много от неговите сгради продължават 
да функционират и до днес, но са разположени не в гр. Бургас в Бъл-
гария, а в турския град Люлебургаз в Одринска Тракия. Друг оза-
дачаващ пример, който трудно бихме могли да разберем, е разглеж-

81 За илюстрация тук би могъл да бъде посочен пример, който засяга пряко единия от 
авторите на тази статия, но томовете изобилстват от други подобни образци за лоши 
академични практики. Серия от архивни снимки, препечатани в публикацията, са 
означени като идващи от „архива на Григор Бойков“. Доколкото е ясно, че инсти-
туциализиран архив на Г. Бойков не съществува, авторите оставят у читателите си 
усещането, че материалите се използват по силата на някаква договорка. Такава, 
разбира се, не би могла да съществува, защото архивните кадри, включени в дисер-
тацията на Бойков, са добити от различни и надлежно отбелязани архиви в Бълга-
рия, Турция и Западна Европа под условие да бъдат използвани единствено за тази 
цел. Повторното публикуване на снимките от Ибрахимгил и Келеш със сигурност 
накърнява авторските права на архивите, действително притежаващи права върху 
кадрите, и едва ли ще е учудващо, ако съответните институции потърсят правата 
си от издателя – Министерството на религиозните дела на Република Турция.
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дането на построения през 20-те и 30-те години на ХХ в. дворец на 
румънската кралица край Балчик като османска джамия, датираща 
от ХVІІІ в. Известният и реставриран хамам на Михалоглу Махмуд 
бей в Ихтиман по неясна причина е определен от авторите като баня 
на Кьопрюлю Мехмед паша. Прочутата Черна джамия в София е раз-
гледана в книгата на два пъти, като две различни сгради – веднъж 
като Иваз Мехмед паша Кара джами и веднъж като Софу Мехмед 
паша джами и т. н., и т. н. Едва ли е необходимо списъкът с неточнос-
ти в Ибрахимгил и Келеш да бъде продължаван допълнително, за да 
заключим, че въпреки сериозната претенция на заглавието и огро-
мния потенциал, който подобна публикация би могла да развие, за 
съжаление, непригодността на представените данни ни заставя да я 
игнорираме при всякакъв по-нататъшен анализ. 

Проблемният характер на наличните сведения във вторичната 
литература, свързани със сградите от османския период, ни убеди 
в необходимостта да направим собствен опит да съберем инфор-
мация поне за обществените сгради, владени от вакъфите в Бълга-
рия. Различни по вид по-малки приходоносни сгради, като напри-
мер дюкяни или воденици, не попадат с съставената от нас база 
данни, защото, от една страна, тяхното включване би утежнило 
задачата неимоверно, а от друга – съществува възможност за про-
мени във времето в много по-голяма степен, отколкото при масив-
ните обществени сгради, което създава предпоставка за изкривя-
ване на представителността на данните.

Създадената от нас база данни има изключително опростена 
структура, като с цел максимално бързото извличане на необходи-
мата информация от първичните извори бяха събирани единствено 
най-съществените данни за обекта. За всяка една сграда създадохме 
уникален идентификационен номер (id), което позволява сведения от 
различни по вид и време извори да бъдат отнесени към точно опре-
делена сграда. Сградите, за които изворите споменават определено 
име, най-често това на основателя, например „Сюлейман ага джа-
мия“, са отбелязани в базата данни със съответните имена, а тези, 
които нямат или са ни неизвестни, просто като вид сграда – хан, 
мектеб, часовникова кула и т. н. Всяка обществена сграда притежава 
въведен от нас типологичен маркер, общо 23 на брой, а именно: акве-
дукт, безистен, библиотека, дерсийе, джамия, имарет, каплъджа, 
кервансарай, медресе, мектеб, месджид82, мост, муалимхане, намаз-
гях, сарай, себил, теке, тюрбе, хамам, хан, часовникова кула, чешма, 
завие. Следва информация за лицето, основател на вакъфа, свър-
зан със съответната сграда, а когато повече от един вакъф е учре-

82 Месджидите, които с течение на времето се превръщат в джамии, са маркирани 
като джамии.
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ден в полза на сградата, са извлечени данните за всички вакъфи и 
благодарение на идентификационния номер са придадени към точ-
ната сграда. Обектът първоначално е локализиран ориентировъчно 
по населено място, а след това по XY координати, като трябва вед-
нага да подчертаем, че за изчезналите обекти в повечето случаи те 
са единствено приблизителни. Следва информация за източника на 
данните, най-често това е архивна сигнатура, но също и каменни 
надписи или други, както и дата на самия извор. Прост двуполю-
сен индикатор показва увереността при локализацията на обекта, 
а секцията за коментари съдържа освен информация за двойни 
имена на сградата, още и данни за нейното пространствено место-
положение, например „намира се в махалата Касъм ходжа“.

Извори за вакъфските сгради в България

Съставената от нас база данни за вакъфските обществени сгради 
почива строго върху архивни източници, но по-важната ѝ харак-
теристика е, че тя е геопространствено ориентирана – нещо, което 
липсва в досегашните изследвания. Изворите, от които сме почер-
пили информация за включените в нея обекти, са разнородни и тук 
ще се задоволим с изброяването единствено на основните типове 
документи, послужили за нейното съставяне. На първо място по 
значение това са учредителните актове на благотворителните фон-
дации, вакъфнамета/вакфиета. В тях завещателят урежда усло-
вията на дарението, определя приходоизточниците за издръж-
ката на персонала и сградите, включени в акта. В този смисъл вак-
фиетата са първокласен и много надежден източник за наличи-
ето на значими обществени сгради, често предоставящи и допъл-
нителна информация – характерни особености на сградата, ней-
ната локация и т. н. Вакъфнаметата на благотворителни фонда-
ции, намиращи се на територията на България, за съжаление, не 
са систематично уредени и се съхраняват в различни колекции 
на няколко архива в Република Турция, а именно – Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi (Архив на Главната дирекция на вакъфите) в 
Анкара, където е съсредоточена огромна колекция от преписи на 
вакфиета; T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı 
Arşivi в Истанбул (Османски архив, Председателство на държавните 
архиви към Президентството на Република Турция); Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi в Истанбул (Архив на Музея „Топкапъ сарай“), Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivi (Архив на Главната 
дирекция на поземления регистър и кадастъра) в Анкара и др. Зна-
чима част от преписите на учредителните актове на вакъфските 
фондации на територията на България, съхранявани в Архива на 
Главната дирекция на вакъфите в Анкара, бяха наскоро публику-
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вани от фондация ИРСИКА в три големи тома, което неимоверно 
улеснява достъпа до тези документи83. 

Сметководните регистри на отделните благотворителни фон-
дации (вакъф мухасебе дефтери), водени от администрацията на 
вакъфските фондации година за година, в които се упоменават 
както приходите, постъпили през съответната година, така и раз-
ходите, направени през нея, са друг важен източник на информа-
ция за съставената от нас база данни. В тези извори често се съдър-
жат сведения за разходите, направени за поправка и поддръжка 
на съответните вакъфски сгради, както и за заплатите на служи-
телите в тях. Водени на годишен принцип обаче, тези извори неви-
наги включват информация за всички вакъфски сгради, поддър-
жани от фондациите, и в този смисъл са важен, но допълнителен 
извор, който има потенциала да разкрие сгради, които поради една 
или друга причина не се споменават в другите извори. Най-голямата 
колекция от вакъфски сметководни регистри се съхранява в Осман-
ския архив в Истанбул, но регистри на различни вакъфи се намират 
също и из фондовете на Архива на Музея „Топкапъ сарай“ и в отдел 
„Ориенталски сбирки“ към Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Сред ранните по време извори трябва да бъдат отбелязани тахрир 
регистрите, и по-специално тези, описващи вакъфите, които споме-
нахме по-горе при анализа на поземлените владения на вакъфите. 
Въпреки че тези данъчни регистри съдържат предимно информа-
ция за поземлените владения на вакъфите, те често споменават и 
приходите от сградите (хамами, ханове, кервансараи, безистени), от 
които фондациите се издържат, както и благотворителните сгради, 
които те издържат (джамии, месджиди, имарети, медресета, мек-
теби, завиета, текета, тюрбета). Основната колекция от вакъфски 
регистри се намира в Османския архив в Истанбул, но Архивът на 
кадастъра в Анкара и Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ в София са важни допълнителни архиви, които задъл-
жително трябва да бъдат взети предвид от всяко изследване върху 
вакъфите. В нашата база данни на вакъфските сгради тези регис-
три са ползвани по-скоро спорадично, като допълнителен източник 
на информация.

Все още рядко използвани от науката, но особено полезни за темата 
са рузнамче, наричани още хуруфат, регистрите, които съдържат 
сведения за назначаването, повишението или уволнението на служи-
тели (имами, хатиби, мютевелии, назъри, мюезини, завиедари, и др.) 
във вакъфските фондации в различните кази в Османската импе-

83 Eren, H. Balkanlar’da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler Bulgaristan = Ottoman Waqfs in the 
Balkans: Waqf Deeds Bulgaria. İstanbul: IRCICA, 2012.
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рия. От тези дефтери би могла да бъде извлечена информация също 
и за вакъфските сгради, за назначаването на чиито служители са 
издадени съответните берати. В много случаи те също съдържат све-
дения и за поправки по вакъфските сгради, направени през годи-
ните, и са особено ценни с това, че често дават относително точна 
пространствена информация за местонахождението на сградата в 
дадено селище. Колекцията от т. нар. хуруфат регистри се съхранява 
в Архива на вакъфите в Анкара и нейният огромен потенциал все 
още не е напълно разкрит.

Един от най-значимите източници на информация, използван 
от нас за съставянето на базата данни, са списъците на вакъфски 
сгради, съставени от местните вероизповедни общини след Освобож-
дението, оповестяващи тогавашното състояние на имотния и сград-
ния вакъфски фонд на територията на България. Те са изготвяни, 
за да послужат пред новите български власти в освободените земи, 
както и за работата на българо-османските комисии, занимаващи 
се с въпросите на поземлената и вакъфската собственост на терито-
рията на следосвобожденска България. Такива списъци се съхраня-
ват както във фондовете на Централния държавен архив в София, 
така и в няколко колекции в Османския архив в Истанбул. Христо-
матиен пример в това отношение е списъкът с османските сгради в 
София, приложен към доклад на османския комисар в София Али 
Феррух бей от 1902 г., който, освен че доста точно представя положе-
нието на сградите във времето, в което е съставен, съдържа и пълен 
списък на вакъфските сгради към момента на оттеглянето на осман-
ските власти от града през 1878 г.  

Освен споменатите вече основни извори, спорадични данни за 
вакъфски сгради бяха извлечени и от съхранени каменни строи-
телни надписи, изложени в лапидариумите на някои от музеите в 
България или разхвърляни на нерядко неподходящи за целта места. 
Значимостта на тези паметници още веднъж подчертава необходи-
мостта от системна документация на всички съхранени каменни 
строителни надписи на територията на страната, особено с оглед на 
факта, че значима част от тях се намират в музейните депа и нау-
чихме за тяхното съществуване от прегледа на инвентарни книги, 
но нямахме възможността да се запознаем със самите паметници де 
визо. Някои наративни извори и особено пътеписът на Евлия Челеби 
също бяха полезни и предоставиха информация за вакъфски сгради, 
които бяха включени в базата данни след като се уверихме в надежд-
ността на изложената информация. Османските годишници (сална-
мета), макар и да не предоставят сведения за отделни сгради, бяха 
използвани като ориентир за надеждността на сумираните данни за 
различни части на страната.
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Методологически бележки и изследователски проблеми 
при работата с данни за вакъфските сгради в България

Преди да преминем към анализа на събраните от нас данни, е необ-
ходимо да направим още няколко допълнителни уговорки за харак-
тера на самите данни и за евентуалните предизвикателства, които 
те поставят пред изследователите. Следва отново да се подчертае, че 
всички събрани от нас сведения почиват на първичен изворов мате-
риал, което, от една страна, прави тяхната надеждност изключи-
телно висока, но от друга – поражда и съответно проблеми, защото 
в огромната си част използваните от нас извори нямат за цел съста-
вяне на списъци на вакъфски сгради. Напротив, както бе подчер-
тано по-горе, това са разнородни материали, излезли изпод перото 
на централната османска администрация или от тази на самите 
вакъфи и целят описване на дадено моментно състояние – било то 
учредяването на вакъфа, било ревизия на финансовото състояние 
или пък назначения на служители във вакъфите – като съответно 
споменаването на обекта на нашето изследване, а именно общест-
вените сгради, е в голяма степен контекстуално. С други думи, не 
бихме могли да очакваме, че изворите споменават абсолютно всяка 
съществувала някога сграда, издържана от вакъфите, защото те не 
са съставени с подобна цел. В този смисъл, въпреки целенасочено 
търсената диверсификация на изворите с цел възможно най-голям 
обхват и съответно плътност на данните, съставената от нас база 
данни няма и не би могла да има претенцията, че обхваща абсо-
лютно всяка обществена сграда, съществувала на територията на 
България, която е издържана от ислямските благотворителни фон-
дации. Въпреки всичко обаче, би могло да се подчертае, че това е 
най-пълната съставяна някога база данни на сгради от османския 
период, която почива единствено върху първичен изворов материал 
и стои далече от всякакви политически влияния, търсейки увели-
чаването или респективно смаляването на броя на съществувалите 
обекти. Като такава базата данни трябва да се разглежда като все 
още незавършен продукт, който ще се развива в бъдеще, като към 
него се добавят допълнителни обекти, щом нови данни от първични 
извори станат достъпни.

Специфичният характер на изворите поставя още няколко допъл-
нителни затруднения пред изследователите. Нерядко изворите са 
в състояние да предложат надеждна информация за съществува-
нето на дадена сграда, но същевременно да не съдържат сведения 
за основателя на вакъфа, което поставя изследователя в неблаго-
приятната ситуация да търси допълнителни данни от други източ-
ници за лицето, създало вакъфа. Въпреки положените от нас уси-
лия, надеждната идентификация на създателите на вакъфи се 
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оказа невъзможна за повече от 1/3 от сградите, чието съществу-
ване иначе е несъмнено. Самите имена на немалка част от сгра-
дите могат да бъдат индикативни за евентуалните им основатели, 
като например джамията на Бали Ефенди и месджида на Велиюд-
дин ходжа в Дупница или пък джамията и текето на Мурад Челеби 
в Кюстендил, чието някогашно местоположение дори би могло да 
бъде посочено с относителна точност, но липсата на открити от нас 
преки документални свидетелства за съществуването на вакъф под 
това име ни застави да оставим благодетеля като „неидентифици-
ран“. Други имена на несъмнено съществували сгради носят далеч 
по-малко информация, която да позволи идентификацията на бла-
годетеля. Ако оставим настрана селските храмове, които по пра-
вило са анонимни, немалко известни обществени сгради, нами-
ращи се в градовете, са познати по името на даден градски топос, 
прикривайки по този начин основателя на вакъфа. Например 
сгради с имена вариации на деббагхане (табашка) джамия/медресе 
се намират в Берковица, Казанлък, Кюстендил, Разград, Русе, Сли-
вен, Стара Загора и Шумен, и единствено задълбочени местни про-
учвания биха били в състояние да предоставят по-подробна инфор-
мация за построяването и последвалата издръжка на сградите.

Хронологията на използваните от нас извори също поставя въпроси. 
Извън учредителните актове (вакфиета), различните типове извори, 
изброени по-горе, на практика не съдържат информация за точната 
дата на строеж на разглежданата в тях сграда. В този смисъл те са 
по-скоро статично свидетелство за това, че обектът съществува в 
даден момент, но не са в състояние да предложат допълнителни све-
дения по отношение на неговото основаване или последвала съдба. 
Датировката, отбелязана в базата данни, се отнася единствено до 
времето на съставяне на източника и служи за удостоверяване при-
съствието на дадена обществена сграда към този момент.     

Детайлното познаване на местните специфики е също така от 
определящо значение за точната локализация на обхванатите в 
базата данни обекти и тяхното пространствено ориентиране. Следва 
да се има предвид, че огромна част от включените в базата сгради 
днес не съществуват и определянето на точното им местоположение 
е в пряка връзка с познанията ни върху градската тъкан и плани-
ровката на съответното селище. Сградите, чието точно местополо-
жение не бе установено, получиха примерни координати, попадащи 
в границите на селището, в което се намират, но без претенции за 
каквато и да е прецизност.
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Резултати

Обобщената информация, съдържаща се в съставената от нас гео-
пространствена база данни, показва сигурната идентификация на 
955 отделни обекта, османски обществени сгради от различен вид, 
които са поддържани от множество големи и по-малки благотвори-
телни фондации. За много от обектите базата разполага с повече от 
един запис, което се дължи или на засичането на обекта в различни 
по тип и време извори, или в създаването на допълнителен, втори-
чен вакъф в полза на учреждението. Напълно очаквано, в огромната 
си част обществените сгради, издържани от вакъфите, са култови 
обекти (62%) – джамии, месджиди и текета/завиета и свързаните 
с тях образователни институции (21%) – медресета, мектеби, биб-
лиотеки84 и др. Търговските сгради – ханове, безистени, керванса-
раи и др., представляват 7% от сградния фонд, а тези, свързани с 
довеждането и потреблението на вода – хамами, каплъджи, чешми, 
себили, акведукти и т. н., обхващат 8% от постройките в съставе-
ната от нас база данни.

тип брой
религиозни 594
образователни 204
свързани с вода 76
търговски 62
други 19

Илюстрация 20. Типово разпределение на вакъфските сгради

Ако се спрем единствено на количественото разпределение на вакъф-
ските сгради, бихме могли да установим, че най-многобройни са джа-
миите – 454, следвани от мектебите – 102, медресетата са 95, дервиш-
ките обители (теке или завие), принадлежащи на различни ордени – 
74, обществените бани (хамам) са 50, месджидите – 46, вакъфските 
ханове – 40, гробниците (тюрбе) – 16, часовниковите кули са 16, чеш-
мите, издържани от вакъфи – 15, имаретите, предлагащи храна на 
нуждаещите се, са 11, покритите минерални бани (каплъджа) са 8, 
кервансараите са 7 и т. н. По-малко на брой са безистените, водо-
разпределителните сгради (себил), откритите молитвени ниши 
(намазгях), акведукти и др. Отново е нужно да се направи изрич-
ната уговорка, че този списък няма претенциите да изчерпва абсо-
лютно всички вакъфски обществени сгради, съществували някога 
на територията на България, а по-скоро следва да бъде разглеждан 
като представителна извадка, която приблизително точно отразява 

84 Вж. приноса на Орлин Събев в сборника.
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типовото и видовото съотношение и е индикативна за простран-
ственото разпределение на вакъфските сгради в страната.     

Пространственият анализ на концентрацията на вакъфски 
сгради позволява да направим някои заключения, които не биха 
били възможни без съставянето на геореферираните бази данни на 
вакъфските сгради и селища. Първо, както би могло да се очаква, 
местата, където се наблюдава висока концентрация на вакъфски 
сгради, са по-значимите градове в България – София, Кюстендил, 
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Варна, Шумен, Разград и Русе. 
Поради характера си на оживени средища, разбира се, тези гра-
дове, а съответно и прилежащите им сгради, лежат върху основ-
ните пътни артерии, както би могло да се види на представената 
визуализация (вж. ил. 21, на която нивото на концентрация на 
сгради се променя от синьо към бяло). Второ, сравнението на раз-
пределението на сградите и вакъфските селища по територията на 
страната показва категорично, че двата компонента не са пряко 
взаимосвързани. Докато вакъфските селища са неравномерно раз-
хвърляни и на практика напълно отсъстват от западната част на 
България, то разпределението на обществените сгради, издържани 
от вакъфите, е далеч по-пропорционално по отношение на терито-
рията на страната. Нещо повече, наблюдава се значима концен-
трация на вакъфски сгради в райони, където няма села, владени 
от вакъфите, и които са населени преимуществено с християни. 
Емблематичен пример в това отношение би могла да бъде София, 
която, при все че е разположена в почти ексклузивно християнското 
Софийско поле, отбелязва много висока концентрация на общест-

Илюстрация 21. Видово разпределение на вакъфските сгради
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Илюстрация 22. Концентрация на вакъфски 
сгради на територията на България
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вени вакъфски сгради. Подобно наблюдение едва ли е изненада с 
оглед на факта, че София е един от най-важните градски центрове 
в османска Румелия и в определен период от време дори е седалище 
на румелийския бейлербей.

Високата концентрация на ислямски обществени сгради в пре-
имуществено християнската среда на Западна България би могла 
да бъде индикативна за подчертан интерес към овладяването на 
ключови локации и стимулирането на целенасочени действия в 
това отношение. Издигането на Кюстендил като значим ислямски 
център е в пряка връзка със създаването на подходяща религиозна 
инфраструктура, която се появява в рамките на век и половина 
след овладяването на региона от османците и не само че коренно 
преобразява облика на средновековния Велбъжд, но дори измества 
градското ядро. Създаването и развитието на съседната Дупница, 
стимулирано от масираното строителство на религиозни сгради 
и пътна инфраструктура, би трябвало да бъде разглеждано като 
пряко следствие от желанието за установяване на пряк контрол над 
ключова пресечна точка на две важни трасета, прекосяващи стра-
ната от север на юг и от изток на запад. Впрочем в голяма степен 
същото би могло да се каже и за Самоков и Пазарджик, лежащи на 
пътя, отделящ се от Виа Диагоналис при Пазарджик и отвеждащ 
трафика на запад, към Македония, който е оживен и добива зна-
чимост през османската епоха заради интензивното развитие на 
железодобива в региона.

Погледнато в по-общ план, пространственото разпространение 
на вакъфските сгради в значителна степен съвсем логично съвпада 
с регионите, където има компактно мюсюлманско население – пре-
димно източната част на страната, визуализирано на картата като 
тъмносини петна. В този случай става дума за десетки селища, 
които притежават основната религиозна инфраструктура, позво-
ляваща нормалното протичане на обществения живот в тях. Ако 
обаче обърнем поглед към местата с висока концентрация на ислям-
ски обществени сгради в България, визуализирани на картата като 
светлосини до бели петна, лесно би могло да се забележи, че тяхното 
пространствено разпределение е в далеч по-малка степен свързано 
с конфесионалната картина в региона, а по-скоро изглежда, че кон-
центрациите се явяват практически почти на всеки по-важен кръс-
топът на територията на страната през османския период. Насите-
ното присъствие на ислямски обществени сгради на стратегически 
важни точки в периода на османското владичество без необходи-
мост от предварително наличие на значителни маси от мюсюлман-
ско население в региона, подсказва по-скоро целенасочено търсена 
политика на установяване на административен контрол чрез сис-
темно развитие на ключови по значение градски центрове благода-
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рение на архитектурния патронаж. Там, където има необходимост, 
но заварени градове практически липсват, османският управлен-
ски елит прави значителни инвестиции и създава напълно нови 
градове. Дори и при най-повърхностен поглед върху картата, при-
ложена по-горе, ясно се открояват градове като Дупница, Ихтиман, 
Пазарджик, Карлово, Казанлък, Плевен, Разград, Добрич и т. н., съз-
дадени от османците от нищото, и то благодарение на целенасочени 
инвестиции в ислямска религиозна инфраструктура. Вакъфите 
играят ключова роля в този процес, защото именно религиозните 
фондации са инструмента, използван за администрирането на съз-
дадената религиозна инфраструктура, а нерядко са в основата и на 
строежа на други необходими обществени сгради в тези градове. 
В същия ред на мисли едва ли би било излишно да се припомни 
изводът на Вера Мутафчиева по отношение територията на Бълга-
рия, който отрежда на градските вакъфи основна роля за овладя-
ване пространството на градовете и в този смисъл служат като най-
значим инструмент за администриране на владените от османците 
територии. 

Заключение

Тази разработка разглежда вакъфските поземлени владения и 
сгради, намиращи се на територията на съвременна България, 
като с помощта на дигитални инструменти се опитва да предложи 
един по-общ геопространствен анализ. Изследването няма, а и не 
би могло да има, претенцията да изчерпи всички възможни аспекти 
на очевидно сложната проблематика. Тъкмо напротив, то опитва и 
при това единствено в съвсем общи линии и с много едри щрихи да 
зададе една по-голяма обща рамка, която би улеснила евентуални 
бъдещи задълбочени изследвания по темата. Очевидно е, че зада-
ването на географска рамка, която обхваща единствено терито-
рията на съвременна България, е твърде ограничаващо и в голяма 
степен проблемно, ако опитаме да осмислим голямата картина в 
общобалкански параметри, но липсата на подходящи дигитални 
ресурси за териториите на Турция, Гърция, Северна Македония и 
Сърбия принудиха авторите да ограничат количествения и прос-
транствения анализ единствено в българската територия. Въпреки 
това, данните и резултатите, базирани върху България, биха могли 
да бъдат разглеждани като представителна извадка. Все пак тери-
торията на България обхваща най-общо ок. 1/5 от площта на Бал-
каните, които, така или иначе, никога не са били цялостно под пер-
манентен османски контрол. Представителността на изследването 
се увеличава в значителна степен, ако бъдат взети под внимание 
единствено източните части от полуострова, които, за разлика от 
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Западните Балкани, са изследвани и респективно познати за нау-
ката в далеч по-малка степен. По-доброто състояние на изворо-
вата база съвсем закономерно съсредоточава голяма част от науч-
ното внимание към западната част на полуострова, но ако интере-
сът ни е съсредоточен върху въвеждането на „класическите“ осман-
ски институции и установяването на управленски ред, то погле-
дът задължително трябва да бъде насочен към източните части, 
където османският управленски режим се реализира в пълнота. В 
този смисъл изследването, ограничено в рамките на днешните гра-
ници на България, би могло да придобие далеч по-значима предста-
вителност, ако изследователският интерес е фокусиран върху овла-
дяването на пространството и установяването на функциониращи 
институции през първите векове на османска власт в региона.

Методологията, върху която почива това изследване, изисква 
данните, извлечени от първичните османски извори, да бъдат ана-
лизирани едва след придаването на пространствена референция 
на всеки един разгледан обект – селище или сграда. Това бе въз-
можно, защото, от една страна, дигитални изображения на източ-
ниците днес са достъпни в архивите, което пести ценно изследова-
телско време и най-вече средства, а от друга – заради развитието 
на инструментите за пространствен анализ, като ГИС приложени-
ята, чийто олекотен интерфейс позволява дори на не-специалисти 
да приложат различни подходи при анализа. В някаква степен това 
изследване е експеримент, но и демонстрация на подходи към суро-
вия изворов материал, която цели да предложи възможни решения 
и да компенсира традиционната липса на пространствен подход 
при работа с османските документални източници. Както вече бе 
подчертано, представените тук резултати следва да бъдат разглеж-
дани като предварителни, защото за изграждане на истински наси-
тена и нюансирана обща картина се нуждаем от още множество 
по-детайлни изследвания, които да проникнат в отделните случаи 
в аналитична дълбочина, а тя би могла да бъде постигната един-
ствено при фокусирано проучване на конкретни случаи. 

Струва ни се, че активната употреба на софтуер за простран-
ствен анализ в това изследване оправда очакванията ни, защото бе 
в състояние да даде отговори на предварително зададените изсле-
дователски въпроси, което би било невъзможно с традиционния 
аналитичен инструментариум на историка. Едва ли има съмнение, 
че различни дигитални инструменти ще придобиват все по-широка 
употреба в бъдещите изследвания и вероятно още преди да е завър-
шило това десетилетие ще се превърнат в традиционни методи 
за анализ на исторически процеси. В този смисъл историците в 
близко бъдеще ще бъдат в състояние да вникнат в далеч по-голяма 
дълбочина на анализираните от тях процеси и явления. Все пак, 
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въпреки почти неограничените възможности на наличните и бъде-
щите дигитални инструменти, те си остават единствено инстру-
менти и биха могли да бъдат полезни само в ръцете на учени, добре 
тренирани в традициите на съответните дисциплини. Очаквани в 
скоро време технологични пробиви, като разпознаване на ръкопи-
сен текст (HTR) или автоматизирано извличане на данни от осман-
ски документални източници, със сигурност ще улеснят и оптими-
зират достъпа на изследователите до първични данни, но въпреки 
това, задаването на изследователски въпроси и писането на исто-
рия по тях в следващите няколко десетилетия ще си остане задача 
за самите историци.
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ПРОСТРАНСТВЕНИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ 
НА ПАСИЩНАТА ЕКОЛОГИЯ

Христо Христозов

Въведение

През първите векове на османското владичество на Балканите 
върху част от природните ресурси в Родопите успяват да уста-

новят контрола си различни мюсюлмански благотворителни фон-
дации – вакъфи. В периода XV–XVI в. данъците от стопанската 
дейност на населението от множество села, разположени на тери-
торията на високите Западни Родопи, попадат под юрисдикци-
ята на султанските вакъфи на Мурад II (1421–1444, 1446–1451)1 и 
Сюлейман I (1520–1566)2, на членове на султанското семейство – сул-
танските дъщери Михримах Султан3 и Шах Султан4, на различни 
представители на османския управляващ елит и близки до султана 
хора – великия везир Чандарлъзаде Атик Ибрахим паша5, румелий-

1 Gökbilgin, M. T. XV–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı. Vakıflar – Mülkler – Mukataalar. 
İstanbul: Üçler Basımevi, 1952, 207–208.

2 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 497–498; Борисов, Д. Вакъфската институ-
ция в Родопите XV–XVII в. Дисертация за присъждане на научната степен доктор. 
Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2007, 105–133; същият. 
Справочник за селища в Северна Тракия през XVI в. Ч. I (казите Филибе и Татар 
Пазаръ). Асеновград: Диков, 2014, с. 377.

3 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 500–501; Борисов, Д. Вакъфската инсти-
туция в Родопите…, 134–138; същият. Справочник за селища в Северна Тракия…, 
377–378.

4 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, p. 502; Борисов, Д. Вакъфската институция 
в Родопите…, 139–150; същият. Справочник за селища в Северна Тракия…, с. 378.

5 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 423–434; Димитров, Стр. Из ранната исто-
рия на ислямизацията в северните склонове на Родопите. – Векове, 1986, № 3, 43–49; 
Борисов, Д. Вакъфската институция в Родопите…, 188–196; същият. Справочник 
за селища в Северна Тракия…, 375–376.
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ския бейлербей Шихабеддин паша6, бившия владетел на Кастамону 
Исфендияроглу Исмаил бей7, дворцовия лекар Махмуд Ахъ челеби8 
и др. Докато всички тези вакъфи слагат ръка на множество прихо-
доизточници в рамките на селищните мрежи, разпръснати в раз-
лични части от планината, то благотворителната фондация, учре-
дена от великия везир Джедид Али паша (1561–1565) през 60-те 
години на XVI в., притежава обширни пасищни зони в Родопите, 
които се намират извън селищата.

Селото и селското землище са един от основните маркери, илюс-
триращи процеса на демографско, стопанско и културно адапти-
ране на природното пространство от хората9. В този смисъл флукту-
ациите в броя и размера на селищните мрежи, свиването и разши-
ряването им на определена територия в даден времеви диапазон, 
онагледяват антропогенното влияние върху локалната екологична 
среда. През Ранното ново време в Европа и на Балканите селото е 
самостоятелна стопанска единица, чиито жители, експлоатирайки 
местните природни ресурси посредством технологичните си уме-
ния, задоволяват своите хранителни потребности и тези на съсед-
ния градски център. Поради тази причина отглеждането на зърнени 
култури е основният източник на хранителни припаси, формиращи 

6 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 255–261; Boykov, G. The Waqf and the Complex 
of Şihabeddin Paşa in Filibe. – In:  Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası 
Semzyumu. İstanbul – Edirne, 9–10–11 Mayıs 2012. Haz. M. Kurtoğlu. İstanbul: Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, 2012, 181–190; Борисов, Д. Вакъфската институция в Родопите…, 
197–203; същият. Справочник за селища в Северна Тракия…, с. 375.

7 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, 329–331; Boykov, G. Anatolian Emir in 
Rumelia: İsfendiyaroğlu İsmail Bey’s Architectural Patronage and Governorship of Filibe 
(1460s–1470s). – Bulgarian Historical Review, 2013, No 1–2, 137–147; Борисов, Д. Вакъф-
ската институция в Родопите…, 183–187; същият. Справочник за селища в Северна 
Тракия…, 373–374; същият.  Вакъф на синовете на Исмаил бей, син на Исфендиар 
бей или за историята на селата Марково и Извор през XVI в. – В: Държавата, общес-
твото и историята: Научна конференция с международно участие, Пловдив, 23–24 
октомври 2008. Ред. Р. Константинова. София: Иврай, 2014, 239–357.

8 Gökbilgin, M. T. Edirne ve Paşa Livâsı…, p. 488; Маринов, П. Документъ от XVI в. – 
името Ахъ-Челеби. – Родопа, 1937, № 9, 2–3; Димитров, Стр. Управниците на Ахъ 
Челеби. – Родопски сборник, 4, 1976, 55–77; Борисов, Д. Вакъфската институция в 
Родопите…, 88–94.

9 Мутафчиева, М. Видин и Видинско през XV–XVI век. Предговор. – В: Боянич-Лукач, 
Д. Видин и Видинският санджак през XV–XVI век. Документи от архивите на Цари-
град и Анкара. София: Наука и изкуство, 1975, с. 30; Първева, Ст. Поселищна 
мрежа и гъстота на населението в части от Северна България и подбалканските 
полета в края на ХVII и началото на ХVIII в. – Исторически преглед, 1992, № 8–9, 
32–50; същата. Поселищна мрежа на населението от Разградска, Търговищка и 
Омурташка кази в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век. – В: Град Омуртаг и Омур-
тагският край: история и култура. Т. 4. Състав. М. Тошев. В. Търново: Исторически 
музей – Омуртаг, 2006, 247–258; същата. Земята и хората през ХVІІ – първите десе-
тилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното прос-
транство на Централните и Южните Балкани под османска власт. София: Акаде-
мично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, 106–139; Георгиева, Цв. Простран-
ство и пространства на българите през XV–XVII век. София: ЛИК, 1999, 59–68.
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калорийния баланс на хората в предмодерната епоха10. В плани-
ните, където поначало орните площи и земята, подходяща за обра-
ботка, са ограничени, селищните мрежи показват докъде локал-
ните природни ресурси позволяват упражняването на земеделие. 
Достигането на пространствения максимум в планините на Сре-
диземноморието от местната популация и липсата на ресурс, който 
да поддържа постоянното ѝ демографско нарастване, тласка част 
от планинското население да потърси по-добри условия за живот и 
препитание в равнините и градовете там11.

Екологичните характеристики, които определят стопанските въз-
можности в планините, като надморска височина, релеф, локални 
климатични особености, почвени характеристики и пр., не са в 
полза на земеделието и неговите форми – интензивно или екстен-
зивно. Високопланинските пасищни зони в отделни части на Сре-
диземноморието обаче предлагат чудесни условия за упражняване 
на скотовъдството в неговата оптимална форма – сезонната мигра-
ция на стадата от дребен рогат добитък между летните и зимните 
пасища12. Всяка пролет стадата напускат зимовищата си в топлите 
крайморски и речни долини и се отправят към летните пасища, 
разположени високо в планините. Тук пастирите намират убежище 
от летните горещини, достатъчно паша и вода за животните в най-
активния период от биологичния им цикъл – изхранването на уве-
личаващото се стадо и подсигуряването на суровина за млекопре-
работването.

Изследването на поземлената собственост към вакъфа на Джедид 
Али паша в Родопите дава възможност фокусът на историческия 
анализ да се премести върху високопланинската екологична среда 
извън селищните системи. Разнообразните османски архивни доку-
менти, като данъчни регистри (тапу тахрир)13, инвентарни регистри 
на вакъфските приходи и разходи (мухассебе)14, описи на пасищ-
ните граници (худуднаме) и др., съставени през XVI и началото на 
XIX в.15, позволяват да бъдат очертани пространствените измере-
ния на пасищните зони. Информацията от писмените източници 
би могла да се сравни с данните от поленовите анализи, които фик-

10 Бродел, Ф. Структурите на всекидневието: възможното и невъзможното. Т. 1. Мате-
риална цивилизация, икономика и капитализъм, XV–XVIII век. София: Прозорец, 
2000, 84–115.

11 Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II. 
Т. 1. София: Абагар, 1998, 25–52; McNeill, J. The Mountains of the Mediterranean World: 
An Environmental History, Studies in Environment and History. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, 93–103, 104–117, 147–220.

12 Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят…, 41–44; McNeill, J. The Moun-
tains of the Mediterranean World..., 272–283.

13 BOA, TD 370 (1530 г.); BOA, TD 498 (1570 г.); BOA, TD 470 (1596 г.).
14 BOA, EV.HMH.d 10 (1572–1573 г.).
15 BOA, A.DFE.d 275.
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сират приблизително периодите на значими екологични промени в 
планината назад във времето16. Разширяването на пасищните зони 
вследствие развитие на скотовъдството в района показват важното 
място на Родопите в сезонното овцевъдство на Балканите и ролята 
на природните ресурси в османската система на осигуряване на 
продоволствие за столицата, градовете и армията. Въпреки големия 
времеви диапазон между използваните документи, информацията 
в тях би могла да покаже ролята на полуномадите юруци и местното 
население при усвояването на високопланинските пасищни зони и 
социалните връзки между отделните скотовъдци при организира-
нето на лятната паша.

Родопите в цикъла на 
сезонното скотовъдство на Балканите

Родопите са планинска верига с площ от около 18 000 км2, разполо-
жена в югоизточната част на Балканския полуостров. Планината 
се издига на над 2000 м надм. вис. и е заобиколена от обширните 
равнини на Горнотракийската низина, Източна и Западна Тра-
кия17. Умереният климат и разнообразният релеф на Югоизточните 
Балкани, доминиран във вертикала от средновисоки орографски 
формации, заобиколени с топли речни долини и крайбрежни рав-
нини, предлагат подходящи условия за упражняване на подвиж-
ното скотовъдство. През XIV в. районът е обезлюден, като живо-
тът във и извън градските центрове е силно дестабилизиран от 
негативния ефект на серия от катаклизми като продължителните 
военни конфликти между балканските владетели, чумната панде-
мия, османското нашествие и климатичния минимум18. Създаде-
ният демографски вакуум допринася за установяването на мюсюл-
мани – колонисти от Мала Азия и причерноморските степи, които 

16 Lazarova, M., Tonkov, S., Marinova, E., Ivanov, D., Bozilova, El. Western Rhodopes Moun-
tains (Bulgaria): Peat Bog Beliya Kanton. – Grana, 2011, No 50(2), 162–164; van Huis, J., 
Tonkov, Sp., Bozilova, El. Two Millennia of Vegetation History in the Smolyan Lake Area, 
Central Rhodopes Mountains (Bulgaria). – Phytologia Balcanica, 2013, No 19(2), 169–178; 
Tonkov, Sp., Lazarova, M., Bozilova, El., Ivanov, D., Snowball, I. Mire Kupena, Western 
Rhodopes Mountains (South Bulgaria). – Grana, 2013, No 52(3), 238–240.

17 География на България. Т. 1. Физическа география на България. София: БАН, 1982, 
29–31.

18 Ников, П. Турското завладяване на България и съдбата на последните Шишмановци. – 
Известия на Българското историческо дружество, 7–8, 1928, 41–112; Георгиева, Цв. 
Пространство и пространства на българите…, 112–123; Boykov, G. The Human Cost 
of Warfare: Population Loss during the Ottoman Conquest and the Demographic History 
of Bulgaria in the Late Middle Ages and Early Modern Era. – In: The Ottoman Conquest of 
the Balkans: Interpretations and Research Debates. Ed. O. J. Schmitt. Wien: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, 127–128.
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променят етно-културния облик на Тракия19. Развиващата се урба-
низация и наличието на свободни територии, подходящи за земе-
делие и скотовъдство, привличат още от втората половина на 
XIV в. нови заселници в градовете и аграрния им хинтерланд20. 
Етажното разпределение на локалната екологична среда съвпада 
с начина на живот и стопанския цикъл на полуномадите юруци, 
чийто основен поминък е отглеждането на овце21. Така през осман-
ския период Родопите стават част от сезонната миграционна паша, 

19 Barkan, Ö. L. Osmanlı İmparatprluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sür-
günler, Vakıflar ve Temlikler. İştilâ Devirlerinin Kolunizatör Türk Dervişleri ve Zâvyeler. – 
Vakıflar Dergisi, 1942, No 2, 279–386; idem. Osmanlı İmparatprluğunda Bir İskân ve 
Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler (I). – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Mec-
muası, 1949–1950, No 11, 524–569; idem. Osmanlı İmparatprluğunda Bir İskân ve Kolo-
nizasyon Metodu Olarak Sürgünler (II). – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Mecmu-
ası, 1952–1953, No 13, 56–79; idem. Osmanlı İmparatprluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon 
Metodu Olarak Sürgünler (III). – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Mecmuası, 1953–
1954, No 15, 209–237.

20 Kийл, М. Развитието на градовете в България през османския период: мястото 
на турската архитектура в процеса. – В: същият. Хора и селища в България през 
османския период. Събрани съчинения. София: Amicitia, 2005, 17–96; Boykov, G. 
Reshaping Urban Space in the Ottoman Balkans: A Study on the Architectural Develop-
ment of Edirne, Plovdiv, and Skopje (14th – 15th Centuries). – In: Centers and Peripheries in 
the Ottoman Architecture: Rediscovering a Balkan Heritage. Ed. M. Hartmuth. Sarajevo: 
Cultural Heritage Without Borders, 2011, 32–45; idem. Mastering the Conquered Space: 
Resurrection of Urban Life in Ottoman Upper Thrace (14th – 17th c.). Unpublished PhD dis-
sertation. Ankara: Bilkent University, 2013; Петкова-Енчева, M. Поселищна мрежа и 
гъстота на населението в източния дял на Тракийската низина през първата поло-
вина на XVI век (казите Стара Загора, Чирпан, Нова Загора и Хасково). – В: Етничес-
ки и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана 
Георгиева. Състав. Св. Иванова. Т. 1. София: Университетско издателство „Св. Кли-
мент Охридски“, 2008, 244–289; Димитров, Ст. Поселищна мрежа и население в 
Сакар планина и прилежащия ѝ район през XV–XVI век. – В: Из живота на европей-
ските провинции на Османската империя през XV–XIX век. Състав. Ст. Първева, 
О. Тодорова. София: ИК „Гутенберг“, 2016, 51–110; същият. Миграции на население 
в района на Сакар планина (XV–XVI в.). – Балкани, 2017, № 2, 33–42; Борисов, Д. 
Справочник за селища в Северна Тракия… Ч. I; същият. Справочник за селища в 
Северна Тракия през XVI в. Ч. II (казите Загра-и Ески хисар и Къзъл агач). В. Тър-
ново: Фабер, 2016.

21 Gökbilgin, M. T. Rumeliʼde Yürükler, Tatarlar, ve Evlâd-ı Fâtihân. İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1957, 53–167; İnalcık, H. The Yürüks: Their Origins, 
Expansion and Economic Role. – In: İnalcık, H. The Middle East and the Balkans under 
the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society. Bloomington: Indiana University 
Press, 1993, 97–135; Yeni, H. The Yörüks of Ottoman Western Thrace in the Sixteenth 
Century. Unpublished PhD dissertation. Ankara: Bilkent University, 2013, 62–151; idem. 
Osmanlı Rumelisi’nde Yörük Teşkilatı, Kökeni ve Nitelikleri. – Osmanlı Tarihi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 2017, No 42, 187–205; Altunan, S. XVI. Yüzyılda 
Balkanlar’da Naldöken Yürükleri: İdari Yapıları, Nüfusları, Askeri Görevleri ve Sosyal Sta-
tüleri. – In: Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri: Sofya, 
21–23 Nisan 2000. Haz. A. Çaksu. İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Mer-
kezi, 2002, 11–34; idem. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Rumeli’de Tanrıdağı Yürüklerinin 
Askeri Organizasyonu. – In: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sem-
pozyumu. Haz. M. Bayrak. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 2005, 189–200; Кальон-
ски, А. Юруците. София: Просвета, 2007, 41–132.
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като всяко лято високопланинските пасища се изпълват с много-
бройните юрушки сюрии (стада), идващи от зимовищата, разпо-
ложени в съседните равнини22. Устойчивото присъствие на нома-
дите пастири в планината е засвидетелствано в тюркската топони-
мия, съхранена задълго след освобождението на Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия. В своите Пътувания по България, отпеча-
тани на български език през 1899 г., чешкият славист и български 
политик Константин Иречек отбелязва някои от местните назва-
ния на върхове и пасища в Западните Родопи, които имат подчер-
тано тюркски произход23. Това обстоятелство личи и от известните 
описания на границите (худуднаме) на някои села и пасища в Родо-
пите и показва продължилата столетия взаимовръзка между пла-
нинската природна среда и юруците24.

Овцевъдството е пазарно ориентиран стопански отрасъл с важно 
значение за местната и регионалната икономика, тъй като е свър-
зано с осигуряването на продоволствие за градовете и с широк 
спектър от занаятчийски производства. За да обезпечи достав-
ките на месо към Истанбул, централната администрация изгражда 
и поддържа т. нар. джелепкешанска система, в която са ангажи-
рани стотици доставчици на овце от Балканите – джелепите, сто-
личните месари – касапите, и местните органи на управлението 
в лицето на кадиите25. Различни занаяти, свързани с обработката 
на кожи, текстил и млекопреработването, са пряко зависими от 
развитието на овцевъдството. Голяма част от обработените кожи, 
вълна и вълнени платове се реализират на имперските и между-
народните пазари, където особено активни през XVI в. са дубров-
нишките търговци26. Приходите от данъците върху овцете (адет-и 
агнам) и кошарите (ресм-и агъл) в Османската империя са сериозно 
финансово перо, събирано от държавната хазна като част от сул-
танските хасове27. Изключение правят селата, принадлежащи към 

22 Кальонски, A. Юруците…, 192–224.
23 Иречек, К. Княжество България. Ч. II. Пътувания по България. София, 1899, 463–465.
24 Мутафчиева, В. Към въпроса за статута на българското население в Чепинско под 

османска власт. – Родопски сборник, 1, 1965, 115–126.
25 Cvetkova, B. Les celep et leur rôle dans la vie économique des Balkans à l’époque 

ottomane, XVe–XVIIe siècles. – In: Studies in the Economic History of the Middle Eas. Ed. 
M. Cook. London: Oxford University Press, 1970, 172–192; Greenwood, A. Istanbul’s Meat 
Provisioning: A Study of the Celepkeşan System. Unpublished PhD dissertation. Chicago: 
University of Chicago, 1988; Грозданова, Е., Андреев, С. Джелепкешаните в българ-
ските и съседните им земи през ХVI–ХVIII в. София: НБКМ, 1998.

26 Вечева, Е. Търговията на Дубровник с българските земи XVI–XVIII в. София: БАН, 
1981; Архивите говорят, № 34: Benedetto Marino di Resti – Сметководна книга (1590–
1605). Т. 2. Състав. П. Петров. София: Главно управление на архивите при Минис-
терския съвет на Република България, 2006.

27 Само в казата Филибе през 1530 г. приходът от адет-и агнам и ресм-и агъл възлиза 
на 457 887 акчета от общо 1 340 567 акчета, събирани в полза на султанските хасове. 
BOA, TD 370, 86–88. От целия санджак Кюстендил приходът от данъците върху 
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различни благотворителни фондации, където тези данъци се съби-
рат в полза на вакъфа28. Значимият стопански потенциал на ско-
товъдството свързва овцевъдите, представители на различни зана-
ятчийски сдружения, и държавната администрация в система от 
социални и икономически взаимоотношения, в които всички учас-
тници са зависими едни от други.

В началото на тази мрежа от социално-икономически взаимоот-
ношения всъщност стоят природните ресурси – пасищните зони, 
които определят локалния капацитет на овцевъдството посред-
ством енергията на слънцето и земята, която изхранва стадата, а 
те предоставят хранителни продукти и суровини на определени 
от държавата цени. Именно затова пасищата представляват инте-
рес за различни групи население, ангажирани със скотовъдство, и 
често са обект на спорове между жителите на отделни села, полу-
номадите юруци, едрите овцевъди или сдруженията от дребни соб-
ственици. Елена Грозданова поставя природните ресурси – пасища, 
орна земя и пр., като едни от основните причини за конфликтите 
в аграрна среда – т. нар. „малки селски войни“, които „избухват“ 
в различни райони на територията на Османската империя29. От 
прочита на множество казуси за владеенето на пасища в Родо-
пите и други планини става ясно, че враждуващите страни оспор-
ват ползването на „тревата и водата“ в границите на яйлака (лят-
ното планинско пасище) или в общата селска мера30. Заедно с трев-
ните площи прясната вода има важно значение както за отглежда-
нето на животните, така и за млекопреработването, затова водните 
ресурси (извори и реки) са съставен елемент от пасищната еколо-

овцете и кошарите е 1 055 000 акчета от 1 170 846 акчета, придадени към султан-
ските хасове. BOA, TD 370, p. 191. От османските документи могат да се изведат и още 
подобни примери. Вж. обобщени данни в регистрите от 1530 г. – BOA, TD 370; BOA, 
TD 167.

28 За финансовата 1607–1608 г. данъците от овцете и кошарите, събирани от Средните 
Родопи в полза на вакъфа на Ахъ челеби, възлизат на 40 804 акчета от общия при-
ход 92 974 акчета. BOA, TS.MA.d 09118.5, p. 2.

29 Грозданова, Е., Андреев, С. Из Родопите без раница. Исторически маршрути от 1650 
до 1750 г. с пътеводител „Книгите на жалбите“. – Rhodopica, 2002, № 1–2, 253–280; 
същите. Малките селски войни. – В: Контрасти и конфликти „зад кадър“. Ред. Е. Гроз-
данова. София: ИК „Гутенберг“, 2003, 430–450; същите. “Şikâyet defterleri” като извор 
за историята на Османска Турция. – В: 50 години специалност Тюркология в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Юбилеен сборник. София: Университетско издателство „Св. Кли-
мент Охридски“, 2004, 306–327.

30 В последната десетдневка на м. Реби’юл-ахир 1163 по Хиджра (30 март – 7 април 
1750 г.) трима души – Али ага, Осман ага и един, упоменат със служебното име Зейд – 
подали жалба до султанския Диван, че джелепинът Осман ага, син на управителя 
на Филибе, Ибрахим ага, неправомерно пускал стадата си в техните яйлаци, разпо-
ложени около село Добралък. Ищците разполагали с темессюци, издадени от мюте-
велията на вакъфа на Шихабеддин паша в Пловдив, които им гарантирали правото 
да ползват тревата и водата в яйлаците. BOA, Bab-i Asafi, Ahkam defter No. 7, p. 171, 
no. 638; p. 172, nos. 639, 640.



116 ХриСтО ХриСтОзОВ

гия и постоянно се срещат в описанията на границите на яйлаците 
и селищата. При организацията на пасищата държавата предос-
тавя правото за ползване на природните ресурси в границите им 
на скотовъдците, като регламентира данъците, които те трябва да 
плащат, посредством грамота (тапия), издавана от тимариота или 
заима, в чийто тимар попада съответната недвижима собственост. 
Вакъфската администрация издава подобен документ – темессюк. 
Темессюкът и тапията, и съдържащото се в тях худуднаме, са доку-
ментите, с които скотовъдците защитават правата си пред шериат-
ските съдилища или султанския Диван.

Родопските пасища, османският елит в Истанбул и 
учредяването на вакъфа на Джедид (Семиз) Али паша

Важното икономическо значение на родопските пасища ги поставя 
в центъра на социалните взаимоотношения между представителите 
на дворцовия елит в Истанбул през XVI в. Според съкратения регис-
тър от 1530 г. множество пасищни зони извън селищните мрежи 
в планината – като част от султанските хасове в казите Филибе и 
Йенидже-и Карасу – са преотстъпени на хора от близкото обкръже-
ние на великия везир Макбул Ибрахим паша (1523–1536). В пери-
ода между 1523 и 1536 г. султанският любимец Ибрахим паша заема 
поста велик везир и използвайки близостта си до султан Сюлейман I 
(1520–1566) и влиянието си върху различни звена от централната 
администрация, той успява да осигури на някои свои приближени 
достъп до икономическия ресурс на родопските пасища. Така глав-
ният портиер (сер-беввабин) на пашата, Синан ага, придобива пра-
вото да стопанисва яйлака Мугла Карлък в района на вр. Голям Пере-
лик31, от който държавата събира в полза на султанските хасове в 
казата Йенидже-и Карасу само фиксираната сума (макту) в размер 
на 50 акчета годишно32. Другият случай представлява по-крупна 
поземлена собственост, съставена от един чифтлик, мезрата Вологи 
и яйлаци в казата Филибе, която държавата отстъпва в полза на 
кетхюдата (главен управител на домакинството) на пашата – Бали 
бей. Според бележката в документа преди него чифтликът, мезрата 
и яйлаците са били притежавани последователно от Синан паша 
и мукатааджъ Пир Ахмед челеби33. През 1530 г. към хасовете на 
падишаха са придадени данъците от бедел-и йошр и други такси, 
без да е упоменато кои точно, събирани от неверниците, живеещи в 
чифтлика и мезрата, на стойност 300 акчета и данък от пасищата 

31 BOA, TD 167, p. 21.
32 BOA, TD 167, p. 21.
33 BOA, TD 370, 87–88.
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в размер на 200 акчета34. От документите не е ясно покакъв начин 
Синан ага и Бали бей стопанисват яйлаците и дали се възползват 
пряко от природните им ресурси посредством паша на техни стада. 
По-вероятно е двамата да събират в своя полза таксите върху овцете 
от многобройните юрушки стада, летуващи ежегодно в Родопите.

Четиридесет години по-късно, през 1569–1570 г., чифтликът, 
мезрата Вологи и яйлаците в Родопите, притежавани по-рано от 
Бали бей, вече са част от благотворителната фондация на вели-
кия везир Джедид Али паша в полза на строящия се след неговата 
смърт комплекс в Бабаески. Според вакъфския опис Али паша при-
добива правото да ползва имотите чрез покупко-продажба след 
смъртта на Бали бей, като на свой ред ги вакфира35. Според био-
графията му житейският път и израстването на Али паша в осман-
ската управленска йерархия са тясно свързани с Бали бей и Макбул 
Ибрахим паша. Съвременниците на Али паша подчертават хърват-
ския му произход, а в документите най-често се среща с нарицател-
ното cedid (джедид) – новия, вероятно, за да се различи от Атик (ста-
рия) Али паша (велик везир през 1501–1503 и 1506–1511). Наричан е 
още и semiz (семиз) – дебелия, заради наднорменото си тегло. Той е 
роден в началото на XVI в. в санджака Босна, като семейството му 
е част от местното население, приело исляма, т. нар. потурнаци, а 
според вакъфнамето на благотворителната фондация, учредена от 
него, баща му се казва Хюсеин36. През 20-те години на XVI в. Али е 
изпратен в Истанбул като девширме и става част от йеничерския 
корпус. Още в началото на своя престой в столицата той е покро-
вителстван от представители на висшия османски елит. Въведен е 
в средите на дворцовите йеничери с помощта именно на Бали бей, 
кетхюда на великия везир Макбул Ибрахим паша37. Вероятно два-
мата са поддържали тесни връзки помежду си, тъй като Джедид 
Али придобива част от притежаваната по-рано от Бали бей позем-
лена собственост и я придава към вакъфа си.

На османска служба Джедид Али паша прави сериозна кари-
ера, като заема едни от най-високите постове в империята. През 
1545 г. е назначен за мир-и алем, а година по-късно е издигнат в ага 
на йеничерите и бейлербей (главнокомандващ и главен управител) на 
Румелия (европейските провинции на Османската империя). В пери-
ода между 1549 и 1553 г. е управител на Египет, а през 1553 г. полу-
чава ранга втори везир. В това си качество заедно със султан Сюлей-

34 BOA, TD 370, 87–88.
35 BOA, TD 498, 347–349.
36 Afyoncu, Е. Semiz Ali Paşa. – In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 36. cilt (İstan-

bul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), p. 495.
37 Necipoğlu, G. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire, 1539–

1588. London: Reaktion, 2005, p. 385; Afyoncu, Е. Semiz Ali Paşa…, p. 495.
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ман I и великия везир Дамад Рюстем паша (1544–1553; 1555–1561) 
той взема участие в последната фаза на продължителната война 
между Османската империя и Сефевидски Иран (1532–1555), а по-
късно е част от делегацията, преговаряща по мира от Амасия (1555)38. 
След смъртта на Рюстем паша през 1561 г. Али паша заема поста 
велик везир до края на живота си през 1565 г. По време на краткото 
си везирство той провежда активни дипломатически преговори с 
Хабсбургската монархия, с която османците водят продължителни 
военни действия в Унгария. Невъзможността обаче да се сключи 
траен мир с Австрия води до последната военна кампания на сул-
тан Сюлейман, завършила с обсадата и превземането на Сигетвар 
през 1566 г.39 Няколко месеца преди смъртта си Али паша взема 
и дейно участие в организацията на оказалата се по-късно неус-
пешна обсада от лятото на 1565 г. на о-в Малта – бастион на рица-
рите хоспиталиери от Ордена на св. Йоан след прогонването им от 
тяхната база на о-в Родос през 1522 г.40

Вероятно по време на службата си във върховете на османската 
военноадминистративна система Джедид Али паша успява да аку-
мулира сериозно количество средства. Само приходът му от египет-
ското бейлербейство надхвърля 2 000 000 акчета годишно41. Част 
от тези средства той отделя за богоугодни дела, учредявайки благо-
творителна фондация – вакъф, която включва религиозни, образо-
вателни и обществени институции, издържани от различни търгов-
ски и поземлени обекти. По-голяма част от архитектурното наслед-
ство, оставено от великия везир, се намира в Истанбул, Едирне и 
няколко селища в Източна Тракия. Към две от тези сгради, постро-
ени от Коджа Мимар Синан – медресето в Едирне капъ (Истанбул) и 
петъчната джамия в Мармара Ерелиси – Гюлру Неджипоглу добавя 
още: петъчната джамия и банята (хамам) в Аквиран, месджид в 
квартала Еюп (Истанбул), два месджида в Едирне, мост в София 
и четири чешми (две в Еюп и две в Мармара Ерелиси), също дело 
на големия османски архитект и неговата школа42. Според вакъф-
ските инвентарни книги (мухассебе дефтери) благотворителната 
фондация разполага също и с покрит пазар (известната араста) на 
главната чаршийска улица в Едирне43 и кервансарай във Филибе 
(Пловдив)44. В завещанието си Джедид Али паша нарежда и изграж-
дането на религиозен комплекс в своя памет в градчето Бабаески, 
разположено на пътя между Истанбул и Едирне. Строителството на 

38 Ibid, p. 495.
39 Ibid, 495–496.
40 Ibid, p. 495.
41 Necipoğlu, G. The Age of Sinan…, p. 385; Afyoncu, Е. Semiz Ali Paşa…, p. 495.
42 Necipoğlu, G. The Age of Sinan…, p. 385.
43 BOA, AE.SMRD III 3/201.
44 BOA, EV.HMH.d 10, p. 4.
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комплекса започва след смъртта на пашата, като през 70-те години 
на XVI в. са изградени мост, джамия, баня, имарет (кухня), кер-
вансарай и дюкяни45. Заради местоположението си на Диагоналния 
път, Бабаески често е отбелязвано от западните пътешественици 
и дипломати, пътуващи към и от Константинопол. Единствената 
забележителност, привличаща вниманието на някои от тях, е тюр-
бето на Саръ Салтък там, служещо за поклонение както на мюсюл-
мани, така и на християни. След 70-те години на XVI в. много от 
европейските наблюдатели не пропускат да отбележат вече и сгра-
дите, построени от Али паша там46.

Вакъфската администрация събира приходи от различни недви-
жими имоти, пръснати из цялата империя: Истанбул и прилежа-
щия му хинтерланд (казата Хасалар), Чаталджа, Филибе, Едирне, 
Юскюп (Скопие), Гюмюлджине (Комотини), Изник, Бурса, Алаше-
хир, Кайро47. Според най-ранната запазена инвентаризация на 
приходите от района на Филибе за 980 г. по Хиджра (14 май 1572 – 
2 май 1573) в самия град вакъфът събира такси от  кервансарай48. В 
казата Филибе благотворителната фондация на Джедид Али паша 
разполага с няколко воденици и динкове, разположени на реката 
Гьопсу (р. Стряма), и други в близост до селата Курт Курусу (вероятно 
с. Куртово Конаре) и Молдова (дн. с. Мулдава)49. Вакъфът събира 
също и данъците от жителите на село Вологи в нахията Рупчоз, 
чифтлика Паша махала и ортакчиите там50. Заедно с тези приходи 
вакъфът разполага с високопланински летни пасища – яйлаци, в 
Родопите, чиито такси за съответната година възлизат в размер на 
4299 акчета51.

Пасищната екология в Родопите: 
яйлаците към вакъфа на Али паша

Най-ранната регистрация на поземлените имоти към благотвори-
телната фондация на Джедид Али паша е в дефтера от 1569–1570 г. 
и съдържа три описания на границите (худуднаме) на чифтлика 
край Кадъ кьой (дн. с. Кадиево), мезрата Вологи и яйлаците, разпо-
ложени в Родопите52. Този тип документи са едни от малкото пис-
мени източници, които дават представа за екологичното простран-

45 Necipoğlu, G. The Age of Sinan…, 396–397.
46 Ibid, p. 387.
47 Ibid, p. 386.
48 BOA, EV.HMH.d 10, p. 4.
49 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2–4.
50 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
51 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
52 BOA, TD 498, 347–349.
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ство в землището на село, чифтлик, пасище или нива, тъй като 
описват различни природни обекти като реки, извори, върхове, 
скали, гори и други обработваеми или необработваеми площи. Бла-
годарение на тях би могло да се локализира в пространството – ако 
не точно, то поне приблизително – съответното землище и неговите 
природни характеристики.

Така например, чифтликът край Кадъ кьой, известен от инвента-
ризацията на вакъфските приходи в казата Филибе от 1572–1573 г. 
с името Паша махала53, се намира в едноименната местност в днеш-
ното землище на с. Цалапица на север от с. Кадиево там, където, 
преди регулацията на коритото ѝ, р. Въча прави голям меандър 
преди вливането си в р. Марица (вж. прил. 1 и карта 1). Това е един-
ственият имот към вакъфа, който се намира в Горнотракийската 
низина, като местните почвено-климатични условия определят сто-
панския му профил, доминиран от земеделието. В годината на съста-
вяне на вакъфското мухассебе в чифтлика живеят 6 души христи-
яни, от които вакъфът събира поземлен данък испенч, такси върху 
кошери, зеленчукови и овощни градини, но не прибира десятъци от 
производство на зърнени храни (вж. табл. 1). Данъците върху сено 
(ресм-и гиях), зимно пасище (къшлак ресми), кошара (ресм-и агъл) 
и за презимуване (ресм-и духан) (вж. табл. 1) показват, че терито-
рията на чифтлика е част от сезонното скотовъдство, практику-
вано на Балканския полуостров от различни мобилни групи като 
юруци, каракачани и власи.

Постоянното движение между зимните пасищни зони в топлите 
крайморски равнини и речни долини и летните яйлаци, разполо-
жени в планините, осигурява оптималните условия за отглежда-
нето на многобройни стада от дребен рогат добитък – предимно 
овце и кози. Ако високопланинските пасищни зони предоставят 
обилна паша и убежище от летните горещини, то зимните къшлаци 
предлагат достатъчно хранителен ресурс за оцеляването на стадата 
през зимата. Миграционното скотовъдство, освен че е свързано с 
честите конфликти между пастирите и земеделците в борбата им за 
разширяване съответно на пасищата и орната земя, предоставя и 
безценна суровина за аграрния производител – тор. Подобряването 
на качеството на почвата в обработваемите площи дава възмож-
ност за повишаване на добивите от земеделската продукция и по-
специално на зърнените храни, които са основен елемент от диетата 
на населението през Ранното ново време.

От тази симбиоза между овцевъдството и земеделието със сигур-
ност се възползват хората, които обработват чифтлика към вакъфа 
на Али паша в местността Паша махала. В регистъра на вакъф-

53 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
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ските приходи от 1572–1573 г. са изброени и лицата, които обра-
ботват земя в чифтлика и плащат десятъци от пшеница, ечемик и 
под формата на брашно. Шестима души плащат десятък от рекол-
тата от зърнени храни под формата на öşr-i gallat, като единият от 
тях е християнин, наскоро заселил се в чифтлика – Истойко пре-
селец54. Освен от тях вакъфът събира приходи от зърнопроизвод-
ство и от осем души мюсюлмани, отбелязани като слуги-ортакчии 
(bendegan-i ortakçiyan)55. Всички са регистрирани с етническата си 
принадлежност: петима са отбелязани като араби (arap) и по един 
като черкез (çerkes), унгарец (macar) и абхазец (abaza) (вж. табл. 2)56. 
Вероятно това са освободени роби – слуги на пашата, придобити по 
време на престоя му в Египет и военните походи в Близкия изток и 
Централна Европа.

Другата трайно населена поземлена собственост в казата Филибе, 
чиито приходи отиват за издръжка на вакъфа на Джедид Али 
паша, е мезрата Вологи, която се намира в едноименната мест-
ност в землището на с. Устина, на пътя между гр. Кричим и с. Ско-
белево (вж. прил. 2 и карта 2). В дефтерите от 1569–1570 и 1572–
1573 г. Вологи е описано вече като село (karye), което подсказва, че 
вероятно след 1530 г. мезрата е заселена57. За трите години между 
двете регистрации селището показва доста динамично демограф-
ско развитие, като жителите му почти се удвояват (вж. табл. 2). Про-
цесът на установяване на население в землището на селото е зас-
видетелстван в дефтера от 1569–1570 г., където главите на дома-
кинства Искендер, Йоан и Йорги са отбелязани като преселници 
(преселец)58. В същия документ главите на две от домакинствата – 
Перване и Хасан, носят патронима Абдуллах, който е белег за рели-
гиозно обръщенство59. Във вакъфския опис от 1572–1573 г. не фигу-
рират мюсюлмани сред жителите на селото60. Следващата регис-
трация на Вологи от 1596 г.61 повтаря дословно тази от 1569–1570 г. 
и едва ли би могла да се ползва за демографски и стопански рекон-
струкции.

Наред със събирането на паричната равностойност на десятъците 
от зърнени храни, данъци от зеленчукови градини, лозя, кошери и 
други обичайни такси от жителите на Вологи, вакъфс-ката адми-

54 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
55 Barkan, Ö. L. XV ve XVI Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçilerinin Orga-

nizasyonu Şekilleri. III: Rumeli’ndeki Kulluklar ve Ortakçı Kullar. – İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası 1940, No 1/4, 397–447.

56 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
57 Срв.: BOA, TD 370, p. 87; BOA, TD 498, p. 348; BOA, EV.HMH.d 10, p. 1.
58 BOA, TD 498, p. 348.
59 Ibid.
60 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
61 BOA, TD 470, p. 349.
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нистрация облага с паричен налог и отглеждането на овце в селото. 
Ако в регистъра от 1569–1570 г. данъкът върху овцете и кошарите 
е едва 50 акчета, то три години по-късно от селото се събира данък 
за 1635 глави овце в размер на 818 акчета (вж. табл. 2). Заедно с 
поземления данък (испенч) и паричната равностойност на десятъ-
ците от зърнени храни налогът за отглеждане на овце е третата по 
големина такса, отнесена към общата данъчна тежест на селището 
(вж. табл. 2). Селото е разположено на границата на високопланин-
ския екологичен пояс на 800 м надм. вис. и местоположението му 
между високопланинските яйлаци на юг и равнините къшлаци 
предлага добри възможности за упражняване на сезонното овце-
въдство от местните жители (вж. карта 2). Според описа на вакъф-
ските пасища от началото на XIX в. яйлакът Езедже-манъ (?), раз-
положен на юг от селото (вж. карта 3)62, се използва от жителя на 
Вологи Хюсеин ага, син на Чобанлъ Мустафа кетхюда – вероятно 
местен едър скотовъдец. Възможно е между яйлаците край Вологи 
и къшлите при чифтлика Паша махала, отстоящи приблизително 
на 20 км едни от други, да съществува стопанска връзка през 
османския период, при която едни и същи скотовъдци извеждат 
стадата си през лятото и зимата на пасища, собственост на един и 
същ вакъф. Все пак, за да се потвърди едно такова предположение, 
би трябвало да се установи на кого принадлежат правата за полз-
ване на съответните пасищни зони посредством документи, изда-
дени от вакъфската администрация.

Третото худуднаме, поместено в регистъра от 1569–1570 г., е опи-
сание на границите на яйлаците към благотворителната фондация 
на Джедид Али паша, притежавани по-рано от Бали бей63. Всъщ-
ност това не е обикновено описание на границите, ограждащи 
определена поземлена собственост, а наименованието на местнос-
тите, където са разположени пасищните зони. Разширено описание 
на този документ, съдържащо много повече топоними в Родопите, е 
поместено в дефтера на вакъфските яйлаци от началото на XIX в. 
(вж. прил. 3 и фиг. 3)64. Дефтерът съдържа също худуднамета на 
41 яйлака заедно с броя на егреците (кошарите) в тях, кой ги сто-
панисва и кой използва пасищните зони (вж. табл. 3). Съставите-
лят на документа е проявил изключително старание в представя-
нето и обобщаването на географската информация. Към описа на 
местностите, където са разположени яйлаците, са отбелязани част 
от пасищата, намиращи се в съответната зона. Разположението 

62 Приблизителната локализация на пасището е възможна благодарение на два от 
топонимите, споменати в худуднамето: Кючюк Къръчме (р. Малка Въча) и иденти-
фицираното вече село Вологи. BOA, A.DFE.d 275, p. 10.

63 BOA, TD 498, p. 349.
64 BOA, A.DFE.d 275, 6–7.
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на някои от яйлаците спрямо други недвижими имоти и населени 
места е онагледено посредством схематични карти, една от които 
представя приблизителното местоположение на всички пасища 
(вж. фиг. 2)65. Въпреки големият времеви диапазон, разделящ деф-
терите от XVI и началото на XIX в., данните от тях позволяват да се 
очертае приблизително зоната на разположение на пасищата към 
вакъфа на Али паша в Родопите.

Описанието на местностите, където са разположени пасищата 
към вакъфа на Джедид Али паша в казата Филибе, започва с два 
топонима, свързани с чифтлика в Паша махала – село Кадъ кьой 
(с. Кадиево) и река Мерич (р. Марица), където са разположени 
къшлаците, регистрирани през 1572–1573 г. към чифтлика. Оста-
налите местни наименования в описанието са свързани изцяло с 
Родопите (вж. прил. 3 и карта 3). Най-северно разположените топо-
ними в планината са Булмаджа яйласъ и Йер кьопрю яйласъ около 
селата Орешец и Мостово (общ. Асеновград); най-източните зони 
са едноименният рид Каракулаз (Караколас) и Елван яйласъ (вр. 
Елварника), оттам през Ине хан сюреси (вр. Свобода) най-южните 
пасища са разположени по правата Кючюк Арда (р. Малка Арда) и 
Караманджък (вр. Мургавец). На запад пасищата опират на р. Въча 
и Килиса гидик (вр. Църквата), откъдето минават покрай селата 
Лескова (с. Лясково, общ. Девин) и Чукур (с. Забърдо), и достигат 
мястото, където Чукур дереси (Забърдска река) се влива в Иста-
нимака дереси (р. Асеница/Чепеларска). Яйлаците към вакъфа на 
Джедид Али паша са разпръснати на обширна територия, която 
обхваща южната част на рида Чернатица и източните разклоне-
ния на Переликско-Преспанския дял на Родопите (вж. карта 3). Това 
са едни от най-високите зони на планината, обхващащи простран-
ството между 1000 и 2000 м надм. вис., където по високите плата и 
върхове над 1500 м надм. вис. доминира пасищната екология.

Според схематичната карта, направена от османския писар, 
територията, на която са разположени яйлаците към вакъфа, е раз-
делена от пътя, свързващ Ахъ челеби (Смолян) и Истанимака (Асе-
новград) (вж. фиг. 2). Това е един от основните коридори на прид-
вижване на хора, стоки и информация през османския период и 
свързва Горнотракийската низина със Средните Родопи и Беломо-
рието. Трасето му се определя от долината на река Асеница (Чепе-
ларска) и високите планински хребети по течението ѝ. Въпреки че 
е трудно да се определят с точност маршрутите на сезонното прид-
вижване на юрушките стада, тъкмо речните долини, спускащи се 
от планината към равнините от север и юг, предоставят най-бърз 
и лесен достъп до високопланинските пасищни зони. Тази връзка е 

65 BOA, A.DFE.d 275, Ek. 5/1a.
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отбелязана и от османския чиновник в друга карта на същия лист, 
на която са представени множество селища, разположени в Север-
нородопската яка и Пловдивското поле, свързани посредством река 
Асеница с вътрешността на планината и оттам – с района на град 
Драма (вж. фиг. 2). Този най-удобен за придвижване маршрут е 
използван от османския пътешественик Евлия Челеби през 1670 г. и 
от френския лекар Пол Люка през 1706 г., за да прекосят Родопите. 
И двамата оставят описания на екологичните характеристики на 
района, където са разположени пасищата към вакъфа на Джедид 
Али паша и свързаното с тях скотовъдство.

При преминаването си през планината Евлия Челеби е доста лако-
ничен. След Ветрен (Неа Петрици, Гърция) той поема към Одрин не 
през Гюмюлджине (Комотини, Гърция) и Беломорието, а през т. нар. 
„пловдивски път“, който го отвежда през високи и труднопроходими 
планини към Горнотракийската низина66. Както пише османският 
пътешественик, след село Авджъ юрду „в северна посока се изкачихме 
на едно огромно планинско лятно пасище, минахме селата, разполо-
жени по брега на реката, която тече през паланката Истанимака“67. 
От обширните пасищни зони в Средните Родопи Чепеларска река 
отвежда Евлия Челеби през Клиселий (с. Бачково) до Истанимака 
(Асеновград)68.

Пол Люка е оставил по-подробно описание за пътуването си през 
Родопите, като маршрутът му би могъл да се трасира по-точно. 
Френският лекар преминава от север на юг през Пловдив, Асенов-
град и след Бачковския манастир навлиза във вътрешността на 
планината69. Той не се движи покрай реката, а се изкачва по „пла-
нините на Йонгу“ (с. Югово)70 и след като пренощува при една висо-
коразположена „малка равнина, откъдето на всички страни бли-
каха извори с буйна вода“ (местността Панега/равнината на югоза-
пад от Югово)71, продължава пътуването си през „планините Пра-
сели“ (местността Пашалийца/Беш олук), „Бреамизен дели“ (мест-
ността Дели (И)брямица), „Ширукувизе“ (районът около с. Широка 
лъка) и „Естаке“ (районът при с. Стойките)72. След село Естаке Люка 
преминава през още няколко населени места: „Пашмакли“ (гр. Смо-
лян), „Тозбур“ (с. Могилица) в подножието на „планината Туриен“ и 

66 Евлия Челеби. Пътепис. Превод от османотурски, съставителство и коментар 
Стр. Димитров. София: Отечествен фронт, 1972, с. 284.

67 Пак там, с. 285.
68 Пак там.
69 Цветкова, Б. Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII век. Пътеписи за Балканите. 

Т. 1. София: Наука и изкуство, 1975, 270–271.
70 Пак там, с. 271.
71 Пак там.
72 Пак там, с. 272.
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„Хардес“ (с. Арда)73, за да се отправи по т. нар. Драмски път и доли-
ната на река Карасу (р. Места), които го отвеждат в Драмското поле.

Топонимите Югово, Прасели и Дели Ибрямица бележат маршрута 
на Пол Люка по т. нар. Римски път през рида Радюва планина, част 
от Переликско-Преспанския дял на Родопите. Тук на над 1500 м 
надм. вис. са разположени някои от яйлаците към вакъфа на Дже-
дид Али паша като Дауд кьопели яйласъ, Касъм дере яйласъ, Ахмед 
юрук яйласъ, Инанджа яйласъ, Паранлъ яйласъ и Ефренджик 
яйласъ (вж. табл. 3 и карта 3). Ето какво пише той за тази отсечка 
от пътуването си: „... продължихме да вървим по тия високи пла-
нини. Те са обитавани само от овчари. От време на време там се 
виждат малките колиби, където [тия овчари] се прибират“74. Френ-
ският пътешественик прекосява Родопите през лятото – активен 
сезон при отглеждането на овцете, когато пастирите вече са извели 
стадата си по високопланинските пасища.

Люка не пропуска да отбележи, че „... този край е изпълнен с високи 
планини, които навсякъде са обрасли с гори с най-високи дървета“75. 
Гората (кору) присъства навсякъде при описанията на селищните и 
пасищните граници в османските документи. По време на летува-
нето на стадата горските масиви са ресурс за дърва за огрев и стро-
ителен материал за мандри и кошари; дърва се използват и при мле-
копреработването. Територията на гората представлява простран-
ство, където при интензификация на скотовъдството и земедели-
ето би могла да се разшири тревната площ за паша или обработ-
ваемата земя, подходяща за култивация. Три поленови анализа на 
проби, взети от различни локации в Родопите – блатото при Купена 
на юг от град Пещера76, торфеното находище при Белия кантон77 
на юг от язовир „Беглика“ и Блатистото езеро, едно от Смолянските 
езера78 – трасират промените в локалната флора, причинени от 
човешката дейност и климатичните флуктуации през последните 
няколко хиляди години. Интерес представляват данните, взети от 
района на Смолянските езера, тъй като зоната е част от пасищата 
към вакъфа на Ахъ челеби и е в съседство с яйлаците към благот-
ворителната фондация на Джедид Али паша. Според анализа на 
палеоботаниците в периода приблизително след 1600-ната година 
настъпват значителни трансформации в местната растителност, 
които са повлияни от дейността на човека. Промените се харак-

73 Пак там, 272–273.
74 Цветкова, Б. Френски пътеписи за Балканите…, с. 272.
75 Пак там, с. 271.
76 Tonkov, Sp., Lazarova, M., Bozilova, El., Ivanov, D., Snowball, I. Mire Kupena…, 238–240.
77 Lazarova, M., Tonkov, S., Marinova, E., Ivanov, D. Bozilova, El. Western Rhodopes 

Mountains (Bulgaria)…, 162–164. 
78 van Huis, J., Tonkov, Sp., Bozilova, El. Two Millennia of Vegetation History in the Smolyan 

Lake Area…, 169–178.



126 ХриСтО ХриСтОзОВ

теризират със свиване на горските масиви в резултат от изсичане, 
подпалване и паша. На мястото им в резултат от интензификаци-
ята на скотовъдството и разширяването на пасищните зони започ-
ват да доминират различни видове тревна растителност79.

Процесът на обезлесяване, свързан със стопанското усвояване на 
пространството през първите векове от османското владичество, е 
характерно за целия ареал на Югоизточните Балкани. Постоянният 
приток на градско население, аграрни производители и номади 
допринася за интензивните трансформации в локалната еколо-
гична среда в равнините, предпланините и високите планини. 
През втората половина на XVI в. нуждата от обработваеми площи и 
пасища засяга дори т. нар. държавни гори, които са подложени на 
нерегламентирана сеч, разораване и пускане на добитък в грани-
ците им80. Родопите не са изключение от този процес. В планината 
селищните мрежи, които бележат процеса на овладяване на прос-
транството, постоянно се разширяват през XV и XVI в.81, а заедно с 
тях и пасищните зони, които маркират най-високия етаж на при-
родната среда, овладяна от човека.

Социални измерения на пасищната екология

При стопанското овладяване на високопланинското пространство 
и пасищната екология в Родопите през Ранното ново време особено 
активни са юруците. Полуномадският им начин на живот и свърза-
ното с него сезонно скотовъдство напълно се вписват в балканското 
природно пространство. Топонимията, която доминира пасищната 
екология в яйлаците на Али паша, подобно на други части от Родо-
пите, е тюркска и бележи трайното присъствие на юруците в плани-
ната през османския период. В регистъра от 1569–1570 г. са избро-
ени имената на някои от яйлаците, принадлежащи на Бали бей, 
преминали по-късно във владение на Джедид Али паша. Съвпаде-
нията в названията на някои от пасищата и местностите в двата 
дефтера, съставeни през XVI и в началото на XIX в., показват устой-
чивостта на местната топонимия, наложена от юруците още през 
първите векове на османското владичество в Родопите. При със-
тавянето на описа от 1569–1570 г. османският чиновник е отбе-
лязал юрушките джемаати (групи), летуващи в някои от пасищата 
към вакъфа: яйлакът Кара Кулагузлу е на разположение на групите 

79 Ibid., p. 176.
80 BOA, MD 3, 502, no. 1369; BOA, MD 21, 325, no. 767; BOA, MD 24, 253, no. 672; BOA, 

MD 29, 19, no. 40; BOA, MD 36, 27, no. 82; BOA, MD 46, 186, no. 386.
81 Христозов, Хр. Окръжаващото пространство и планинското население в Родопите 

през XVI–XVII в.  Дисертация за присъждане на научната степен доктор. София: 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2017.
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Кирлюлер, Тивир Атлу и Йегянлю; яйлакът Чамлуджа се използва от 
джемаатите Чамлуджа, Кутлу-ханлу и Карагьозлер82. В описанията 
на местния бит и традиции, съхранени в Средните Родопи и района 
на Чепеларе, Васил Дечев не пропуска да отбележи важното място 
на юруците при икономическата и културната адаптация на пла-
нината83. В резултат от продължителните връзки между номадите и 
местното население планинците усвояват голяма част от тюркската 
терминология, свързана със скотовъдството и след оттеглянето на 
юруците от планината продължават да използват пасищните зони. 
Трансферът на правото да бъдат използвани вакъфските яйлаци 
е съхранен в местната памет като „изкупуването на планините“, 
случило се постепенно през XVIII и началото на XIX в. Според уст-
ната традиция, предадена в детайли от Дечев, юруците продават 
тапиите си на местните жители, след което вакъфската админис-
трация издава нови документи за владеенето на пасищата84. Така 
през 20-те години на XVIII в. в района на Чепеларе се заселват пър-
вите християнски семейства, които поставят началото на постоян-
ното селище85. При изкупуването на пасищните зони участие взе-
мат различни местни родове и първенци, какъвто е чепеларският 
дерибей Кара Ибрахим86. Процесът на „изкупуването на планините“ 
заслужава отделно задълбочено изследване, за да се разкрият при-
чините, довели до оттеглянето на юруците от планината и последи-
ците както за тях, така и за местните жители, които слагат ръка 
върху един природен ресурс със сериозен икономически потенциал 
в развитието на скотовъдството.

Дефтерът на яйлаците към вакъфа на Джедид Али паша, съста-
вен в началото на XIX в., всъщност отразява новата действителност 
по отношение на владеенето на пасищата в Средните Родопи. Както 
бе споменато по-горе, в началните страници на регистъра осман-
ският писар е съставил няколко схематични карти на пасищата и е 
записал общото худуднаме на зоните, където се намират те. На стра-
ници 8 и 9 е отбелязан трансферът на ползването на три пасища в 
района на Чепеларе: Коджаман яйласъ (вр. Коджаманица – 1669,4 м, 
на северозапад от града), Боклуджа яйласъ (вр. Боклуджа – 1379 м, 
на изток от града) и Чадър яйласъ (в района на вр. Кум гидик – 
1675 м, на запад от града и на север от Широка лъка)87 (вж. карта 3 
и табл. 3). Пасищата Коджаман и Боклуджа са съставени съответно 
от по 4 и 2 егрека (кошари), предоставени от вакъфа на жителя 

82 BOA, TD 498, p. 348.
83 Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Принос за историята на Родопа. Кн. I. София: 

Образователно-спомагателно дружество „Родопска искра“, 1928, 21–32.
84 Пак там, 62–67, 106–110.
85 Пак там, 64–65.
86 Пак там, 166–168.
87 BOA, A.DFE.d 275, 8–9.



128 ХриСтО ХриСтОзОВ

на Гюмюлджине (гр. Комотини, Гърция) Хасан ага88. След неговата 
смърт яйлаците са оставени на разположение с темессюци, изда-
дени от вакъфската администрация, на ел-хадж Ибрахим, хафъз 
Мехмед ефенди и Сюлейман. За издаването на документите ел-
хадж Ибрахим плаща 1000 гроша, а хафъз Мехмед ефенди и Сюлей-
ман заедно – 200089 гроша. Заради цената, платена от тримата нови 
ползватели на пасищата, би могло да се предположи, че ел-хадж 
Ибрахим влиза във владение на яйлака с по-малко егреци – Боклу-
джа, а хафъз Мехмед ефенди и Сюлейман – на Коджаман. Годината 
на издаване на темссюците е 1224 по Хиджра (16 февруари 1809 г. – 
4 февруари 1810 г.). Третото пасище – Чадър яйласъ, състоящо се от 
четири егрека, било ползвано от Емин ага, отново жител на Гюмюл-
джине90. След неговата смърт един от егреците преминал във вла-
дение на Хасан кетхюда за сумата от 1550 гроша, като датата на 
трансфера е 9 Реджеб 1214 г. по Хиджра (7 декември 1799 г.). На 
19 Реби`юл-ахир 1220 г. по Хиджра (17 юли 1805 г.) друг егрек от 
същия яйлак попада в ръцете на Мустафа Вехби ефенди и бра-
тята му Ахмед ефенди и Муса ефенди91. На следващите страници, 
заедно с описанията на пасищните граници, писарят е споменал 
броя на егреците в тях, а на места е добавил информация и кой ги 
стопанисва. Кошарите на последните два яйлака в регистъра Зен-
дел Карагьоз яйласъ и Мерджилер яйласъ са на разположение съот-
ветно на Али ага и Хъдър ага, синове на Идрис ага (вж. табл. 3). И в 
двата случая е добавена годината на придобиването на тапията – 
1143 г. по Хиджра, а при единия е пояснена и датата 2 Мухарем 
(19 юли 1730 г.)92. Това е най-ранната от малкото отбелязани дати в 
регистъра и тъй като почеркът е един и същ, твърде е вероятно опи-
сът да представлява инвентарна книга на яйлаците към вакъфа на 
Джедид Али паша, съставена въз основа на данните от други по-
ранни документи.

Освен владелците на егреците, в регистъра са споменати и жите-
лите на 20 отделни родопски села, разположени в близост до паси-
щата, които също извеждат стадата си във вакъфските яйлаци (вж. 
табл. 3 и карта 3). В определени случаи някои от тях са записани 
със собствените си имена, като жителите на село Чукур (с. Забърдо): 
Беги ага, ел-хадж Ахмед и Али Менла, които ползват яйлака Саръ 
бурун, заедно с Хъдър Ибрахим, Ахмед беше, Дауд и Салих, владе-
ещи един егрек (вж. табл. 3). На други места са упоменати общо жите-
лите на определено село, като например хората от с. Джебели (Чепе-

88 BOA, A.DFE.d 275, p. 8.
89 BOA, A.DFE.d 275, p. 8.
90 BOA, A.DFE.d 275, p. 9.
91 BOA, A.DFE.d 275, p. 9.
92 BOA, A.DFE.d 275, 26–27.
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ларе), които пускат стадата си в яйлака Касъм дере, чийто егрек и 
половина се владее от Хадър Махмуд, Абдюлкадир ходжа и Хасан 
(вж. табл. 3). В описанието на яйлака Елван яйласъ се споменава, 
че Хасан байракдар от казата Гюмюлджине продал правото си да 
ползва егреците и тревните площи в пасището на жителите на село 
Карамуш (изчезнало) през 1238 г. по Хиджра (18 септември 1822 г. – 
6 септември 1823 г.)93. Така кошарите заедно с всички ресурси в съот-
ветното пасище се ползват от едни и същи скотовъдци.

Оттеглянето на юруците от планината и трансферът на вакъф-
ските пасищни зони в ръцете на местните жители води до увели-
чаването на стопанския потенциал на цели села. Пътувайки по 
българо-османската граница в Родопите през лятото на 1896 г., 
Стою Шишков говори за богатото минало на Широка лъка и цялата 
долина, чието население било ангажирано със сезонно скотовъд-
ство, обработката на вълна и млечни продукти94. Според регистъра 
на яйлаците към вакъфа на Джедид Али паша в началото на XIX в. 
жителите на Широка лъка използват за стадата си пасището Халил 
яйласъ, а освен него разполагат и с още 7 яйлака (вж. табл. 3). Не-
случайно голяма част от абаджийската манифактура на Гюмюш-
гердан е разпръсната из селата в Средните Родопи, чието населе-
ние има пряк достъп до пасищните зони, развива интензивно ско-
товъдство и преработка на вълна95. Лятото местните стада изпъл-
ват планината, а през зимата слизат в по-топлите Беломорски поля. 
Този цикъл според Шишков е нарушен с прокарването на грани-
цата през 1885 г. Със западането на скотовъдството местното насе-
ление се преориентира в други сфери на услугите и занаятчийските 
производства, част от мъжете специализират в строителството, а 
други се реализират като сезонни наемни работници в частните 
земеделски стопанства в Тракия96.

Може би единствената личност, която би могла да се идентифи-
цира със сигурност в дефтера на яйлаците към вакъфа на Дже-
дид Али паша, е чепеларският управник от края на XVIII и нача-
лото на XIX в. Кара Ибрахим. В местната памет Кара Ибрахим е 
оставил образа на справедлив властник, участвал активно в раз-
грома на родопския кърджалийски главатар Мехмед Синап97. Спо-
ред Васил Дечев личността му е идентична с тази на ренегата Кара 
Манаф Ибрахим, един от кърджалийските водачи, преминал на 
служба при Осман Пазвантоглу. Кара Ибрахим бил син на местна 

93 Пак там. BOA, A.DFE.d 275, p. 25.
94 Шишков, Ст. Из нашата граница в Родопите. – Български преглед. Списание за 

наука, литература и обществен живот, 1899, т. 6, кн. 1, с. 143.
95 Тодоров, Н. Балканският град XV–XIX век. Социално-икономическо и демографско 

развитие. София: Наука и изкуство, 1972, 230–256.
96 Шишков, Ст. Из нашата граница…, 143–144.
97 Дечев, В. Миналото на Чепеларе..., 120–192.
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българка мюсюлманка и беднякът Мустафа98. Неизвестно кога той 
влязъл в редиците на османската армия, откъдето дезертирал през 
1792 г. и станал участник в размирието, обхванало османска Руме-
лия99. След амнистирането му през 1797 г. се върнал в родното си 
Чепеларе вече като управител, назначен от властта в Истанбул. 
Със сигурност едно задълбочено изследване, опиращо се на богат 
архивен материал, върху т. нар. „родопски управници“ от XVIII и 
XIX в., би дало много по-точна представа за мястото им в местната 
история и в социално-икономическите и политическите процеси 
в Османската империя като цяло. Някои от биографичните данни 
за Кара Ибрахим съвпадат с информацията от регистъра на паси-
щата. Според устната традиция част от икономическия потенциал 
на чепеларския управник се дължала на активното скотовъдство, 
което упражнявал като собственик на големи стада овце. За да под-
държа това стопанско начинание, Кара Ибрахим участва активно 
и в „изкупуването“ на родопските пасища около Чепеларе, като се 
сдобива с темессюци от вакъфската администрация. Една от „пла-
нините“, която според Дечев той придобива през 1810 г., е Кара бал-
кан, владяна преди това от пазарджишката аянска фамилия Кава-
нозоглу100. В регистъра фигурират три яйлака с наименованието 
Солаклар, като и трите се намират в района на Кара балкан. Според 
бележката, оставена от османския писар, „жителят на село Дже-
белли, Ибрахим, син на Мустафаджа, придобил от Каваноззадели-
ите“ едно от пасищата Солаклар, като „взел темессюк от страна на 
вакъфа“101. „Жителят на Джебелли, Кара Ибрахим, бил еднолично 
отговорен“102 за правилното използване на яйлака и организацията 
на природните му ресурси. Към бележката са записани две години: 
един път 1236 г. по Хиджра (1820) и два – 1237 г. по Хиджра (1821)103. 
Двете години не съвпадат с 1810 г., оставена от Дечев като ориен-
тир за времето, когато Кара Ибрахим е придобил пасището от Кава-
нозоглу, и вероятно показват някаква по-късна регламентация на 
правата на Кара Ибрахим върху пасището.

Вписването на повече от един стопанин на егреците и на яйла-
ците в регистъра от началото на XIX в. разкрива социалните харак-
теристики на високопланинската екологична среда и по-специално 
на пасищата. В детайлното си описание на среднородопското овчар-
ство Васил Дечев обръща внимание на една специфична социална 
черта при използването на летните и зимните пасищата от ското-

98 Пак там, с. 148.
99 Пак там, 149–152.
100 Пак там, 167–168.
101 „Cebelli karyeli İbrahim ibn Mustafaca Kavanozzadeler[den] almış... taraf-i vakıfdan 

temessük almış.“ BOA, A.DFE.d 275, p. 14.
102 „Cebelli karyeli Kara İbrahimin mustakillen ʿuhdesinde imiş.“ BOA, A.DFE.d 275, p. 14.
103 BOA, A.DFE.d 275, p. 14.
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въдците, а именно – обединяването на няколко собственици на по-
малки стада или сдружаването на дребните скотовъдци с някой 
по-едър овцевъд104.

Още с връщането си в планината, приключило около средата на 
месец май, дребните скотовъдци се сдружават при организацията 
на мандрите, чието изграждане бива съобразено с локалните еко-
логични параметри на пространството105. Те трябва да бъдат разпо-
ложени край източник на прясна вода, нужна за напояване на ста-
дата, за преработка на млякото и за поддържане на хигиената. Мяс-
тото на мандрата трябвало да бъде избрано така, че да е в близост 
до тревните площи, подсигуряващи обилна паша по време на уси-
леното млекодаване106. Кошарите край мандрата – т. нар. дукати, 
биват съградени върху нивите, оставени на угар, и често се мес-
тят. С това се цели да бъде подобрена фертилността на почвата в 
орните площи посредством продължителното им наторяване107. Ако 
при сдружаването на няколко дребни стопани се наблюдава сим-
биоза между скотовъдството и земеделието, то едрите овцевъди са 
фокусирани само върху отглеждането на стадото.  Собствениците 
на „сюрии“ от по 2000–3000 глави добитък изграждат мандрите си 
високо в планината, а кошарите (егреците) са постоянни огражде-
ния, често снабдени с навеси. Големите стада се разделят на по-
малки „чобанлъци“ в отделни мандри и кошари, които са разполо-
жени в пространството така, че да има достатъчно храна през лет-
ния сезон108. При изграждането на мандрите и кошарите обедине-
нията от дребни собственици разчитат на собствения си труд, а 
едрите стопани наемат работна ръка от съседните села109.

Ключова роля в дребното и едрото овцевъдство имат пастирите 
(чобани), които притежават нужния опит за отглеждането на ста-
дата, разполагат със знания за справяне и реагиране при различни 
заболявания по животните и познават най-добре екологичните спе-
цифики на района110. Пастирите се включват в сдруженията на ско-
товъдците със свой по-малък брой овце въз основа на определени, 
предварително уговорени, условия: парично възнаграждение, паша 
за животните им, дял от продуктите при млекопреработването и 
др.111 

104 Дечев, В. Срѣднородопско овчарство. – Сборник за народни умотворения, наука и 
книжнина, 19, 1903, 3–92.

105 Пак там, с. 41.
106 Пак там, 41–45.
107 Пак там, 49–50.
108 Пак там, с. 69.
109 Пак там, с. 69.
110 Пак там, 8–17, 22–26, 64–66, 86–92.
111 Пак там, 34–38, 66.
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Обединяването на скотовъдците е традиционен модел на експло-
атация на пасищата, който се среща през различните исторически 
периоди и в други зони на Балканите и Средиземноморието112. В 
османски контекст споровете за използването на пасищата, водени 
пред шериатските съдилища и султанския Диван, често засягат 
различен брой представители от страна на ищците или ответни-
ците113. Това обстоятелство показва, че при обединяването на ско-
товъдците определящ е преди всичко икономическият интерес. 
При някои полуномадски групи като юруците заедно със стопан-
ската изгода водеща е и родовата връзка между отделните семей-
ства в джемаата114, владеещи определени пасищни зони. Сдружава-
нето се изгражда върху система от социално-икономически взаи-
моотношения между дребните и едрите стопани и пастирите, които 
допринасят за интензивното стопанско усвояване на екологичната 
среда. Собствениците на по-малки стада и чобаните получават дос-
тъп до обширните високопланински пасища, а едрите овцевъди 
имат възможност да наемат квалифицирана работна ръка. Увели-
чаването на стопанската производителност на пасищата също сти-
мулира и промените в локалната екологична среда, свързани с обез-
лесяването и отварянето на допълнителни тревни площи.

Заключение

През XVI в. индиректният контрол над родопските яйлаци, свър-
зан със събирането на данъци и издаването на грамоти, за ползва-
нето на природните им ресурси от страна на овцевъдите, попада в 
ръцете на дворцовия елит в Истанбул. През 60-те години на столе-
тието великият везир Джедид Али паша придобива правото да сто-
панисва множество пасища в Средните Родопи и впоследствие ги 
завещава на благотворителната си фондация за издръжка на джа-
мията и имарета, построени след смъртта му в Бабаески. Въкфира-
нето на родопските пасища е част от продължителен процес, започ-
нал в средата на XV и продължил през XVI в., при който приходоиз-
точници, свързани със стопанската дейност на планинското населе-
ние, биват придадени към различни вакъфи. Така данъците, съби-
рани от жителите на десетки села във високите Западни Родопи, 
биват насочени за издръжката на мюсюлмански религиозни ком-
плекси в Истанбул, Едирне и Пловдив. Освен това вакъфите полу-
чават възможността да управляват специфични природни ресурси 

112 Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят…, 85–102.
113 Грозданова, Е., Андреев, С. Из Родопите без раница…; същите. Малките селски 

войни...; същите. “Şikâyet defterleri” като извор...
114 Кальонски, А. Юруците..., 19–20.
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като високопланинските пасища и да съблюдават за правилната 
им стопанска експлоатация от страна на скотовъдците.

Вероятно сумата от малко над 4000 акчета годишно, събирана 
от родопските яйлаци в полза на вакъфа на Джедид Али паша, 
през XVI в. би изглеждала незначителна на фона на приходите, 
които прибира вакъфската администрация от селскостопански и 
търговски обекти, разпръснати по Балканите, Мала Азия и Еги-
пет, но социално-икономическото влияние на пасищната еколо-
гия надхвърля географските предели на планината. През осман-
ския период обширните летни пасища, разположени във високите 
Западни Родопи, заемат важно място в цикъла на сезонното ско-
товъдство на Балканите. Тяхното икономическо усвояване в пър-
вите векове на османското владичество протича заедно с интен-
зивната стопанска и демографска адаптация на природното прос-
транство в югоизточните части на полуострова. Разширяването на 
орните земи и пасищните зони води до значителни екологични про-
мени като обезлесяване, терасиране, въвеждане на земеделски кул-
тури и тревопасни животни. При прякото овладяване на високо-
планинските пасища в Родопите активна роля играят полунома-
дите юруци, чието трайно присъствие в планината е засвидетел-
ствано в устойчивата столетия наред тюркска топонимия.

Документите от XVI и XIX в. очертават зоната, където са разпо-
ложени вакъфските яйлаци в Родопите и позволяват да се лока-
лизират някои от тях заедно с други поземлени имоти. Повечето 
вакъфски яйлаци са съсредоточени по високите средни части на 
Западните Родопи на над 1500 м надм. вис. и до XVIII в. осигу-
ряват обилна паша и вода за многобройните юрушки стада, зиму-
ващи в Горнотракийската низина и Беломорието. По време на осем-
надесетото столетие в контекста на „разпродаването“ на юрушките 
пасища местното планинско население успява да установи контрол 
върху икономическия потенциал на тези природни ресурси. Така 
развитието на овцевъдството и свързаните с него обработка на тек-
стил и производство на млечни продукти допринасят за динамич-
ния стопански подем в Родопите през XIX в.
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ПРИЛОЖЕНИЯ, ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И КАРТИ

Приложение 1
Описание на границите на чифтлика към вакъфа 

на Джедид Али паша в казата Филибе115

Границите на чифтлика, който е в близост до Кадъ кьой116, се опи-
саха такива, каквито са в тяхната цялост. Първо, по пътя за Ада 
кьой117 покрай ливадата границата [върви] към голямото върбово 
дърво. Оттам [достига воденичното] колело, а после [върви] към 
нивата на Хюсеин. Оттам [достига] егрека на Сефер, който e край 
гората на Дурак бей на брега на река Къръчме118. Оттам достига 
мястото, където река Мерич119 се слива с река Къръчме. Това са 
видимите и различими граници.

Приложение 2
Описание на границите на с. Вологи към вакъфа 

на Джедид Али паша през 1569–1570 г.120

Тъй като землището на споменатото село [Вологи] стана повод за 
подялба, оспорване, кавга и раздор, ясно различимите му граници 
се описаха със знанието на осведомени лица от мевляна Алаеддин, 
кадия на Филибе.

[Границата се движи] първо по течението на река Кючюк Къръч-
ме121 и оттам достига мястото, наречено Петран йолу. Оттам [гра-
ницата се движи] към реката Хараджа (?), [а след това достига 
мястото] Кетанлък, над село Устина122. Оттам [границата достига] 
яйлака,  а след това и църквата, която е в горната страна на село 
Устина. [След това границата се движи] към манастира на името на 
Исвети Илия, разположен в края на село Буюк Къръчме123. Оттам 
[границата минава през] Гьоз тепе124. Оттам [синурът минава] през 
Йован [неразчетено] юрду. Оттам краят на границата се свързва 
със споменатата [река] Кючюк Къръчме.

115 BOA, TD 498, p. 347.
116 Село Кадиево.
117 Квартал „Полатово“, гр. Стамболийски.
118 Река Въча.
119 Река Марица.
120 BOA, TD 498, p. 348.
121 Река Малка Въча.
122 Село Устина.
123 Град Кричим.
124 Връх Йос тепе (координати: 42.0204459, 24.4938469).
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Приложение 3
Описание на местностите, където са разположени 

яйлаците към вакъфа на Джедид Али паша в Родопите 
през 1569–1570 г.125 и в началото на XIX в.126

Тъй като землищата на споменатите яйлаци станаха повод за нечия 
фалшификация, ясно различимите им граници се описаха със зна-
нието на осведомени лица от мевляна Алаеддин, кадия на Филибе.

[Границата тръгва] първо от коритото на река Мерич127 край 
синура на село Кадъ кьой128 и [достига] Кулагузлу яйласъ129; оттам 
Булмаджа яйласъ130; оттам Османджък юрду; оттам Кара Колаз 
яйласъ ([където са] Елван яйласъ и Торба котран яйласъ)131; оттам Ине 
хан сюреси ([където е] Улу Халил ага яйласъ)132; оттам Кючюк тепе. 
От Кючюк тепе по Капуджик дере ([където е] Буюлмаджъ яйласъ) 
[границата] достига Кючюк Арда ([където е] Халил ага яйласъ на 
с. Карамуш)133. Оттам [границата] достига Олуджак, което е на мяс-
тото, където пътят се разделя ([там е] Йер кьопрю яйласъ); оттам 
изворът на река Айваджък дереси ([където са] яйлаците Гюню-
деклю, Рум кеферели и Дауд кьопели яйласъ); оттам Кокруд яйласъ 
([където е] яйлакът Османджък) и пътя за Огуз аян кайъджък 
([където е] яйлакът Зендел Карагьоз). Оттам [границата достига] 
Совуджук пънаръ134 ([където са] яйлаците Караманджък, Кара-
манджа и Балдъраджък), който е разположен край Карамджък135 
([където е] яйлакът Ефренджик). Оттам през извора Ердеджли [гра-
ницата върви] към Егенлик; оттам Къръчме (кара) дереси136 ([където 
е] Джюнейт яйласъ); оттам Килиса гидик137 ([където е] Кум гидик) 
над Кьопеджик Кьопенек; оттам Карагьоз дере; оттам Гьокче пънар 
([където е] Турбаки(?) яйласъ); оттам Булутлу юрду ([където е] Хасан 
ага яйласъ); оттам Йъкър дере138 ([където е] Лесковалъ Узун Ахмед 
яйласъ); оттам Сиври кая ([където е] яйлакът Хъдър чауш); оттам 
Чукур кьой139 ([където са] трите яйлака Солаклар и Кара Балкан140). 

125 BOA, TD 498, p. 349.
126 BOA, A.DFE.d 275, 6–7. Допълнителната информация, съдържаща се в дефтера от 

началото на XIX в., е предадена в текста с малки скоби.
127 Река Марица.
128 Село Кадиево (координати: 42.131364, 24.607209).
129 Местност Ай Кулак (41.7433317, 24.6397161).
130 Връх Тепето 1201 м. н.в. (41.8723091, 24.9306393).
131 Рид Каракулас (41.7346856, 24.9461746).
132 Връх Свобода 1915 м. н.в. (41.7110468, 24.9084091).
133 Река Малка Арда (41.6463642, 24.8462677).
134 Местност Студенец (41.655005, 24.697035).
135 Връх Мургавец 1857 м н.в. (41.6350108, 24.6956348).
136 Река Въча (41.7221946, 24.4237232).
137 Връх Църквата 1049 м н.в. (41.7677268, 24.4445372).
138 В района на с. Лясково (41.784914, 24.494867).
139 Село Забърдо (41.784257, 24.590644).
140 Връх Кара Балкан 1956 м н.в. (41.7460855, 24.5904922).
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Оттам [границата] достига мястото, където реката141 се слива с река 
Истанимака142 ([където се намира] Чурук яйласъ). Това са видимите 
и различими граници.

Таблица 1
Население и приходи от чифтлика 
Паша махала през 1572–1573 г.143

Приходи от чифтлика Паша махала
Испенчi Ресм-и духанii Кованiii Ресм-и агъл iv Ресм-и гяхv 
6 души по 25 акчета: 
150 акчета 

67 акчета 3 броя по 2 
акчета: 6 
акчета

32 акчета 30 акчета

Бостанvi Къшлак ресмиvii Махсул-и 
бахчеviii 

Ресм-и арусix Общо

30 акчета 40 акчета 350 акчета 90 акчета 795 акчета

Приходи от йошр-и галатx

Наемател Пшеница (киле) Ечемик 
(киле)

Брашно (киле)

Перване Абдуллах 1 1,5
Хасан Мехмед 5 1
Касъм арнауд 4,5
Хюсеин баталъ 20
Истойко преселец 3
Общо (киле) 6 24,5 5,5
Стойност (акче) 78 182 66

Приходи от слугите-ортакчии в чифтлика
Ортакчия Пшеница (киле) Ечемик 

(киле)
Брашно (киле) Ръж (киле)

[неразчетено] араб 11 11,5 8

Бехрам араб 14 10
черкес Хасан 15 15 15
Берхан араб 10 4 6
Фума араб 10 15
Перване араб 6 10 10
маджар Мустафа 20 20 10 20
Искендер абаза 6 4 3
Общо (киле) 92 89,5 52 20
Стойност (акче) 1066 833  804 144

i Поземлен данък, плащан от християните в Османската империя.
ii Данък за временно пребиваване, плащан от хора, които не се занимават със земеде-

лие.
iii Данък върху кошери.

141 Не е упоменато името на реката, вероятно става дума за р. Забърдска.
142 Водосливът на реките Забърдска и Асеница (41.8301769, 24.6867943).
143 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
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iv Данък върху кошари.
v Данък върху тревата/сеното от нивите, оставени на угар.
vi Данък върху зеленчукови градини.
vii Данък върху зимно пасище.
viii Приход от овощни градини.
ix Данък за женитба.
x Десятък върху продукцията от имотите, дадени под рента.

Таблица 2
Население и приходи от село Вологи през 

1569–1570144 и 1572–1573 г.145

1569–1570 г.
Мюсюлмански 
домакинства

Християнски 
домакинства

Християни 
неженени

Ресм-и 
чифтi

Испенч Бедел-и 
йошрii

2 19 3 44 акчета 575 акчета 672 акчета
Ресм-и багатiii Ресм–и 

бостан
Йошр-и 
кован

Бадж-и 
фучу-и 
хамрiv и 
други

Бедел-и 
хънзър ве 
божикv

Адет-и 
агнам ве 
ресм-и 
агълvi

24 акчета 16 акчета 25 акчета 15 акчета 42 акчета 50 акчета
Ресм-и духан Mюрдегян-и 

кулvii
Бейт’юл-мал ве мал-и 
гаиб ве мал-и мефкудviii

Общо

6 акчета 30 акчета 35 акчета 1534 акчета

1572–1573 г.
Християнски 
домакинства

Испенч Бедел-и йошр Ресм-и 
багат

Ресм–и 
бостан

Йошр-и 
кован

45 1125 акчета 896 акчета 4,5 
дьонюма 
по 8 
акчета: 
36 ак.

20 броя 
(градини) 
по 2 ак.: 40 
ак.

20 бр. 
(кошера) 
по 2 ак.: 
40 ак.

Адет-и агнам ве 
ресм-и агъл

Приход от 
монаси

[неразчетено] Общо

1635 глави: 818 
акчета

25 (души?): 32 
акчета

200 акчета 3247 акчета

i BOA, TD 498, p. 348.
ii BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
iii Поземлен данък, плащан от мюсюлманите в Османската империя.
iv Паричната равностойност на десятъците от зърнени храни.
v Данък върху лозя.
vi Данък върху бъчви вино.
vii Данък върху свинете, заклани за Коледа.
viii Налог върху овцете и данък върху кошарите.
ix Глоби за избягали роби.
x Приходи от имоти на почнали, без наследници, конфискувани вещи, добитък и иму-

щество на безследно изчезнали лица и др.

144 BOA, TD 498, p. 348.
145 BOA, EV.HMH.d 10, p. 2.
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Таблица 3
Пасищата към вакъфа на Джедид Али паша 

в началото на XIX в.146

Име на яйлака
Приблизителна 
локализация

Владелец на 
егреците

Егреци
Други лица, 
ползващи 
яйлака

Коджаман 41.752585, 24.6210909
Хафъз Мехмед 
ага, Сюлейман 2

Боклуджа 41.7403217, 24.6989822 ел-хадж Ибрахим 4

Чадър 41.7526491, 24.5218277

Хасан кетхюда, 
Мустафа Вехби 
ефенди, Ахмед 
ефенди, Муса 
ефенди 4

Турбаки(?) оглу
ел-хадж Мустафа 
ага 1

жителите на 
село Брезе

Езедже-манъ 
(?) 41.9819526, 24.4986534

Хюсеин ага, 
син на чобанлъ 
Мустафа ага 1

Булмаджа 41.8723091, 24.9306393 Халил ага 2

жителите 
на село Йер 
кьопрю

Дереджик 41.8007191, 24.8953629
Сейид Мустафа 
ага 2

жителите на 
село Белица

Османджък 2
жителите на 
село Карамуш

Ефренджик 41.7026527, 24.7751141 2
жителите на 
село Дере кьой

Саръ бурун 41.72796, 24.8047256

Хъдър Ибрахим, 
Ахмед беше, Дауд, 
Салих 1

Беги ага, 
ел-хадж 
Ахмед ага, 
Али Менла, 
жителите на 
село Чукур

Караманджък 41.6825599, 24.7493649

Хъдър Еюб, 
хаджъ Ибрахим, 
Шабан беше, 
Исмаил челеби, 
Хюсеин-заде 2

ел-хадж 
Мустафа 
ага, син на 
Сюлейман, 
жител на село 
Исмилян

Шахин
Вели, (?) Хасан, 
Кериме хатун 1

жителите на 
село Чукур

Солаклар 41.7537696, 24.5978737

Кара Ибрахим, 
син на 
Мустафаджа, 
жител на село 
Джебелли 2

146 BOA, A.DFE.d 275, 8–27.
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Солаклар 41.756843, 24.5759869

Йомер беше, 
Халил челеби, 
Абдулрахман 2

ел-хадж 
Мустафа 
оглу Емин, 
Сюлейман 
Хасан, Хюсеин 
Ибрахим, 
жители на 
село Исмилян; 
жителите на 
село Чукур

Солаклар 41.7396493, 24.5732832

Халил челеби, 
Мустафа, син на 
Хъдър Осман 0.5

жителите 
на махала 
Гюндюз

Касъм дере 41.7208173, 24.7622824

Хъдър Мехмед, 
Абдулкадир 
ходжа, Хасан 1.5

жителите на 
село Джебелли

Ферхад 41.6930717, 24.7054195 Хъдър, Еюб, Халил 0.5
жителите на 
село Джебелли

Кьотюк бейли 
ходжа

Хюсеин ага, жител 
на махалата 
Гюндюз 2

жителите на 
село Лагоч

Узун Ахмед ага 2
жителите на 
село Лескова

Хасан ага 2
жителите на 
село Ълъджа

Синан паша 2

ел-хадж 
Мустафа, 
жител на 
село Брезе; 
Ибрахим ага, 
жител на 
Джебелли; 
жителите на 
Ълъджа

Хъдър бей

Бекир челеби, 
Хъдър Муса, Али 
челеби, Хасан 
челеби 5

жителите на 
село Джебелли

Хъдър чауш Хюсеин, Айше 5

Мехмед ага, 
Ахмед, син 
на Сюлейман, 
Ахмед, Ахмед, 
син на Осман 
беше, Михал, 
жители на село 
Чукур

Чамлъ бурун 3
жителите на 
село Чукур

Халил 41.7413144, 24.5495081
Хъдър Мехмед ага, 
Ахмед беше 1.5

жителите на 
село Широка 
лъка

Халил ага 1
джемаатът на 
село Карамуш
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Гюндюклю 41.6939369, 24.8245525 2
жителите на 
село Долашдър

Чил тепе 41.7087401, 24.8731327
Дауд Кьопели, 
Еркекчи оглу 2

Торба котран Халим, Керим 4

Хюсеин ага, 
жител на село 
Райково

Дауд кьопели 41.7501838, 24.7623253
Мехмед беше, 
Муса ага 1

Жителите 
на селата 
Карамуш, 
Арнабут, 
Белица

Ахмед юрук 41.7130331, 24.8003483 Кьопели 2
жителите на 
село Райково

Инанджа 41.7215861, 24.8088455 3
жителите на 
село Райково

Паранлъ 41.7191196, 24.8236942 Халим, Керим 1
жителите на 
село Богут

Малкочлу 1
джемаатът на 
село Тимур

Елван 41.7446126, 24.9754429   1.5
жителите на 
село Карамуш

Ебу чанлъ, 
Календер, 
Кесри 41.7018036, 24.6760011

Ибрахим, Салиха 
хатун    2.5

жителите на 
село Райково

Йер кьопрю 41.8248045, 24.9371624 2

жителите 
на селата 
Йер кьой и 
Булмаджа

Зендел 
карагьоз

Идрис ага-заде 
Али ага 3

жителите на 
село Дере кьой

Мерджилер
Хъдър Али, син на 
Идрис ага 2

жителите на 
село Райково

81
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Фигура 1
Опис на жителите, данъците и границите на с. Вологи и 

описание на местностите, където са разположени яйлаците 
към вакъфа на Джедид Али паша в Родопите от 1569–1570 г.

BOA, TD 498, 348–349.
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Фигура 2
Схематична карта на разположението на вакъфските 
яйлаци в Родопите (горе вдясно). Схематична карта 

на Северните Родопи и пътя към Драма (долу)

BOA, A.DFE.d 275, Ek: 1a
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Фигура 3
Описание на местностите, където са разпо-

ложени яйлаците към вакъфа на Джедид Али 
паша в Родопите от началото на XIX в.

BOA, A.DFE.d 275, 6–7.
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Карта 1
Локализация и координати на чифтлика Паша махала

(ЕТК 1:5000, източник: https://www.kade.si/#BG5K=8/2810000/5250000/0)
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Карта 2
Локализация и координати на с. Вологи

(ЕТК 1:5000, източник: https://www.kade.si/#BG5K=8/2810000/5250000/0)
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Карта 3
Идентифицирани местности, яйлаци и селища 

(според худуднаметата от вакъфските документи)



ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

ВАКЪФИТЕ В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ТАНЗИМАТА

Пламен Митев

Вакъфската проблематика е добре застъпена и в по-старата, и в 
съвременната османистична книжнина. От Зия Гьокалп, през 

Йомер Баркан, Фуад Кьопрюлю и Тайиб Гьокбилгин до Ердем Айте-
кин и Ахмед Акгюндюз – много са специалистите в областта на осма-
нистичните проучвания, които са допринесли през последните сто-
тина години за изясняването на спецификите, обхвата и основните 
тенденции в развитието на вакъфската система в балканските вла-
дения на Високата порта. Сред българските историци, които са про-
явявали интерес към тази проблематика, трябва да бъдат откро-
ени Гълъб Гълъбов, Борис Недков, Фани Милкова, Вера Мутафчи-
ева, Евгений Радушев, Светлана Иванова, Красимира Мутафова, 
Григор Бойков. Разбира се, списъкът на родните и чуждестранните 
учени, проучвали по-детайлно или частично различни въпроси, 
отнасящи се до османските вакъфи, е дълъг и може да бъде про-
дължен с още и още имена, но по-важно е да се отбележи, че вече 
постигнатото от няколко поколения изследователи позволява да се 
очертае задоволителна картина за новите елементи в уредбата на 
вакъфите през втората и третата четвърт на ХІХ в.1 В този смисъл, 
без претенции за надграждане на вече написаното и на включе-
ното в научно обращение знание за мястото и значението на вакъф-
ската система в стопанския и в социалния живот на възрожден-
ските българи, както и с оглед на конкретните задачи, които еки-

1 Сред многобройните български изследвания върху вакъфската институция в 
Османската империя ще посоча само три от по-обобщаващите публикации: Мутаф-
чиева, В. Османска социално-икономическа история (изследвания). София: БАН, 
1993, 378–434; Радушев, Е. Аграрните институции в Османската империя през 
ХVІІ–ХVІІІ век. София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 1995; Ivanova, S. Introduction. – 
In: Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Depart-
ment at the St. St. Cyril and Methodius National Library. Part 1 – Registers. Eds. E. Radu-
shev, S. Ivanova, R. Kovachev. Sofia: IMIR, 2003, 11–54.
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път на проекта „Съдбата на вакъфските имоти в България в услови-
ята на прехода от имперско към национално държавно управление“ 
си беше поставил за решаване, от голямата тема за състоянието на 
вакъфската система в българските земи през последните доосвобо-
жденски десетилетия и по време на Руско-турската война от 1877–
1878 г. ще откроя само три аспекта, които засягат и последващото 
развитие на вакъфския въпрос в България.

1. Специалистите, проучващи поземлените отношения в Осман-
ската империя, откриват първите симптоми и белези на промяна 
във вакъфската система още през ХVІІ–ХVІІІ в., когато повечето от 
вакъфските владения („истински“ или „неистински“, „султански“, 
„харемѐйн“ или „семейни“, ако използвам тяхното типологизиране 
според шериатската традиция, прилагана сравнително стриктно 
при първите османски султани) западат. Постепенният упадък на 
вакъфите в дотанзиматските времена (някои автори говорят дори 
за „криза“) е проследим и в трите им функционални разновиднос-
ти като: частна поземлена собственост, едра градска собственост и 
кредитно-лихварски институти. Причините пък за това тяхно не-
благовидно състояние се търсят в различни посоки:

– наченалите през ХVІІ в. и ускорително развиващи се през ХVІІІ в. 
общи деструктивни тенденции; ерозиращият на макрониво т. нар. 
„класически“ социално-икономически модел на Османската импе-
рия;

– драстичната и болезнена за вакъфите девалвация на акчето и 
гроша, при положение че цените, наемите и лихвите, от които вакъ-
фите набирали своята рента, били фиксирани в много по-ранен 
период, когато акчето било все още стабилно;

– хроническият дефицит във фиска;
– ширещите се в средите на държавната и на вакъфската адми-

нистрация корупционни практики;
– проявите на политически сепаратизъм, кърджалийските разми-

рици и всеобщата анархия, обхванала в последните години на ХVІІІ 
и началото на ХІХ в. цяла Румелия и др.

Неблагоприятните и нездравословни за поземлените отноше-
ния в цялата Османска империя обстоятелства подтикват част от 
потом-ците на някогашните учредители на вакъфите да се приспо-
собят към новата стопанска и политическа конюнктура, да потър-
сят начини за компенсиране на загубите и на пропуснатите ползи. 
Притисната под натиска на същите тези обстоятелства, и централ-
ната власт, сиреч държавата, започва да демонстрира готовност да 
се преустрои, да адаптира съществуващата законодателна уредба 
на вакъфската система към новите условия. Показателен пример в 
това отношение е прилагането на откупуването като форма на сто-
панисване на вакъфите, първоначално за една година, но посте-
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пенно и наследствено – практика, която през ХVІІІ в. била офици-
ално узаконена от държавата. Все в същата посока би трябвало да 
се коментира и прикрепването към създаденото от Портата още 
през 1586 г. Управление на харемѐйн вакъфите, чрез които се оси-
гурявала издръжката на светите места в Мека и Медина, и на вакъ-
фите на султаните, на султанските жени и на някои висши осман-
ски служители. Обособените в това Управление четири отдела улес-
нявали не само налагането на контрол от страна на държавата над 
тези важни и богати на приходи вакъфи, но и позволявали посте-
пенното им подчиняване на интересите на фиска. През втората 
половина на ХVІІІ в. някои вакъфи преминали на подчинение на 
Държавната монетарница, която пък започнала да печели, давайки 
техните приходи на търг за пожизнено арендуване по системата 
„маликяне“. В началото на ХІХ в., когато според някои изследова-
тели вакъфите съставлявали от 1/2 до 2/3 от поземления фонд на 
империята2, подобни нововъведения започнали да се прилагат и 
спрямо т. нар. „семейни“ („потомствени“) вакъфи.

Следващата важна стъпка, позволяваща на султанското прави-
телство да осъществи безпрепятствено по-нататъшното реформи-
ране на наложената през предходните столетия вакъфска система, 
е предприета през 1826 г., непосредствено след унищожаването на 
еничарския корпус, когато Управлението на харемѐйн вакъфите е 
премахнато и на негово място е създадено т. нар. Министерство на 
вакъфите. Започнатата от Махмуд ІІ (1808–1839) през 1833–1834 г. 
аграрна реформа дава допълнителен тласък за подготовка на пос-
ледващите законодателни инициативи на Високата порта, проме-
нили чувствително статута на вакъфските владения по посока на 
тяхното приспособяване към модерните пазарни отношения.

В порядъка на изброяване ще откроя Закона за земите от 21 април 
1858 г., Закона за тапиите от 13 януари 1859 г., Закона за управле-
нието на вакъфите от 29 ноември 1863 г., Закона за разширяване 
правото на наследяване на мирийските и на вакъфските земи от 
1867 г., Правилника за залагане и продаване срещу дълг на недви-
жимите вакъфски имоти от 1869 г., Закона за изполицата от 28 юни 
1874 г., Закона за разширяване на правото на наследяване на вакъф-
ски имоти с двоен наем от 1875 г., Закона за изравняване на пра-
вото на собственост върху недвижими имоти на не-мюсюлманите и 
мюсюлманите в Османската империя от 3 февруари 1876 г., Консти-
туцията от 11 декември 1876 г., различните правилници и наредби 
на вилаетските управи, свързани с практическото приложение на 

2 Вж. напр. Мутафчиева, В. За ролята на вакъфа в градската икономика на Балка-
ните под турска власт (ХV–ХVІІ в.). – Известия на Института по история, 10, 1962, 
с. 126, 142–143.
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споменатите и на други закони3. Казано иначе – за последните две 
предосвобожденски десетилетия са приети над дузина закони, пра-
вилници и наредби, които променят съществено статута на вакъф-
ските владения и които очертават една съвършено различна от пре-
дходните столетия картина на поземлените отношения по българ-
ските земи. За съжаление, през 50-те и 60-те години на миналия век 
в оценките на родната историопис за значението на танзиматските 
реформи се налагат някои догматични постановки, които шестват 
безкритично за продължителен период от време из научната кни-
жнина и възпрепятстват обективното отразяване на състоянието и 
на новите тенденции в развитието на вакъфската собственост. Пока-
зателни за подобни идеологизирани мантри са тезите, че Законът за 
земите от 1858 г. санкционира „феодалното право на собственост“ 
в Османската империя и създава сериозни пречки за развитието на 
модерните пазарни отношения в Румелия4 или пък че „вакъфската 
собственост изобщо и вакъфската поземлена собственост в частност 
били икономическата база на най-реакционната, консервативна и 
рутинна част на турската феодална класа – мюсюлманското духо-
венство и тези от светските феодали, които вакфирали имота си. 
Тя е най-дълго запазила феодалния си характер и претърпяла най-
малко изменения и развитие през периода на разложението на осман-
ския феодализъм и развитието на капиталистическите отношения в 
нашите земи“5.

Доброто познаване или непознаване същността на изгражда-
ната през втората и третата четвърт на ХІХ в. нова правна рамка 
обяснява и последвалите след подписването на Берлинския договор 
успехи и несполуки, съпътстващи усилията на Княжеската админис-
трация за решаване на въпроса за съдбата на вакъфските имоти, 
останали в границите на България. При анализа на значението на 
правно-юридическите актове на Високата порта, отнасящи се до 
вакъфската собственост и осъществени през епохата на Танзимата, 
трябва да се отчетат и поне още три важни особености: 1) законода-
телните инициативи третират преимуществено т. нар. „неистински“ 
вакъфи; 2) новите правни норми целят да засилят ролята на държа-
вата в управлението и контрола на вакъфските имоти и 3) танзимат-
ските реформи обективно укрепват и защитават частнособствени-
ческите интереси в сферата на вакъфските владения. В подкрепа на 
тези констатации ще дам само няколко примера.

3 Повечето от споменатите законодателни актове са обнародвани в: Турски извори за 
българската история (ТИБИ). Т. 1. Ред. Хр. Гандев, Г. Гълъбов. София: БАН, 1959.

4 Милкова, Ф. Развитие и характер на османското поземлено законодателство от 1839 
до 1878 г. – Исторически преглед, 1965, № 5, с. 38 и сл.

5 Милкова, Ф. Поземлената собственост в българските земи през ХІХ век. София: Наука 
и изкуство, 1970, с. 45.
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Член 107 на Закона за земите от 1858 г. например регламентира 
ясно правата на държавата върху природните ресурси (благородни 
метали, рудни изкопаеми, въглища и др.), които биха се намерили 
във вакъфските земи. Член 116 на същия закон позволява при опре-
делени условия вакъфските земи да се залагат срещу дълг. Друг 
текст предоставя възможност на собствениците на мирийски земи, 
ако върху техните имоти са били построени посветени на вакъфска 
цел здания, които при някакви обстоятелства са вече разрушени, 
да не ги възстановяват6. Законът от 1863 г. пък възлага на Минис-
терството на вакъфите да направи пълен опис на съществуващите 
вакъфи и да поеме пълния надзор над тяхното функциониране и 
управление; да се изготвят преписи на всички стари вакъфнамета 
и да се уреди осъвременен архив на документацията, отнасяща се 
до цялата вакъфска система в империята. Любопитен е текстът 
на чл. 1 на Закона за изравняване правото на собственост върху 
недвижими имоти на не-мюсюлманите и мюсюлманите от 3 фев-
руари 1876 г., който позволява на не-мюсюлманите в Османската 
империя да придобиват чрез търг или чрез прехвърляне обработ-
ваеми и необработваеми вакъфски земи. Свидетелство за защита 
на финансовите интереси на държавата откриваме в Закона за 
горските налози от 2 май 1874 г., според който фискът си осигу-
рява възможността да печели допълнително средства чрез въвеж-
дане на налог за дървата и въглищата, сечени и добивани от вакъф-
ски гори, разтоварвани и продавани на морски и речни приста-
нища и по железопътните станции7. Член 20 на Закона за тапиите 
от 13 януари 1859 г. пък напомня за социални практики, използ-
вани от разни институции на централните власти и в по-нови вре-
мена. Според него „всяко лице, извън чиновниците, което съобщи 
[за] укрити от властта безнаследствени държавни или вакъфски 
земи, ще получи след продажбата им чрез търг и след възлагането 
им десет на сто от стойността им, платена веднага като възнаграж-
дение за съобщението“8.

2. Вторият въпрос, който само ще маркирам, се отнася до съд-
бата на вакъфските имоти по време на Освободителната руско-тур-
ска война. Изследванията на някои български специалисти, като 
Горан Тодоров, Фани Милкова, Христо Гандев, Христо Христов и 
др., разкриват сложната и белязана с много динамика, насилие, 
грабежи и самоуправство ситуация около поземлените отношения в 
зоните на бойните действия и в районите, попаднали впоследствие 
под юрисдикцията на окупационното руско управление. Включе-
ните от руските архиви документи показват, че и командването на 

6 ТИБИ. Т. 1, с. 34, 37.
7 Пак там, с. 80.
8 Пак там, с. 43.
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Дунавската армия, и Канцеларията на княз Владимир Черкаски 
са разполагали с предварително събрана по различни канали (най-
вече дипломатическите мисии на Петербург в Османската империя, 
агентурната мрежа на руското военно разузнаване, научните екс-
педиции и др. п.) и натрупвана през годините обилна и сравни-
телно точна информация за действащата в балканските провинции 
на падишаха уредба на имотните отношения. Още през първите 
седмици на военната кампания на юг от р. Дунав обаче, стабилно 
функциониращите доскоро в Румелийските вилаети поземлени сис-
теми са подложени на сериозни катаклизми, като най-засегнати са 
вакъфските владения. Струпването на огромни военни контин-
генти в сравнително тесния периметър, включващ Свищовско, 
Търновско, Плевенско, Ловешко и Габровско; компактните бежан-
ски потоци от мюсюлмани на юг и от християни на север от Стара 
планина; корумпираната и калпаво организирана логистика в тила 
на руската армия; вълната от отмъщения, паниката и безпорядъ-
кът, породени от несигурността на настоящето и неизвестността за 
бъдещето – всичко това намира израз в незаконното присвояване 
на вакъфски имоти и капитали, в стихийното разграбване и уни-
щожаване на вакъфското имущество. За съжаление, българската 
историопис все още не е направила нужното, за да се очертаят дори 
само количествените измерения на стопанските загуби от създа-
лата се през първите месеци на войната извънредна ситуация от 
двете страни на Балкана.

Едва през втората половина на м. юли и през м. август 1877 г. 
щабът на великия княз Николай Николаевич (1831–1891) съумява да 
създаде нужните предпоставки за прилагане на предварително раз-
работените проекти за временна административна уредба в осво-
бодените вече български територии. Впоследствие, особено когато 
руското командване си възвръща инициативата, се подготвят и 
административни разпоредби, които ограничават разпиляването и 
присвояването на приходите от вакъфските владения, но докумен-
талната ни информация за съдбата на вакъфските собствености 
и за евентуалното пренасочване/преразпределение на стоковите и 
паричните потоци от тях е отново оскъдна и фрагментарна. Интен-
дантските служби на руската армия със сигурност са се възполз-
вали максимално от възможностите на вакъфските стопанства, но 
повече от очевидно е, че този въпрос тепърва трябва да се изследва 
задълбочено. Все в посока изясняване на съдбата на вакъфите по 
българските земи по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. 
внимание заслужава и въпросът за случилото се и със сградния 
фонд на вакъфите, както и със самите вакъфи, които са били учре-
дени, за да поддържат богоугодни и благотворителни учреждения, 
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които в хода на военните действия са били напълно разрушени или 
унищожени.

3. Последният, трети проблем, който ще засегна също само мимо-
ходом, се отнася до работата на Българо-турската комисия по 
поземлените въпроси след Освобождението. Още в Санстефанския 
предварителен договор (чл. 11) се предвижда създаване на една 
смесена комисия, която в двугодишен срок трябвало да разреши 
всички спорни въпроси относно „начина на продажба, експлоати-
ране или ползване за сметка на Високата Порта на държавните 
имоти и на онези от тях, които са собственост на религиозни учреж-
дения (вакъфи), както и въпросите относно интересите на частни 
лица, които могат да бъдат засегнати с тези дела“9. Същият текст, но 
вече като чл. 12, е включен и в Берлинския договор10. Любопитно е 
да се отбележи, че двата договора от 1878 г. определят подобен под-
ход за преодоляване на евентуалните поземлени спорове на Турция 
и с Черна гора, и със Сърбия, но с тази разлика, че смесените коми-
сии в тези доскоро автономни, а след войната – независими вече 
държави, разполагали не с двугодишен, а с тригодишен срок.

Протоколите от работните срещи на Българо-турската комисия, 
публикувани от Синан Кунералп, показват усилията на Княжес-
твото и на Високата порта да защитят максимално своите инте-
реси11. Турция е представена от Нихад паша и от Фазъл бей, а от бъл-
гарска страна последователно се сменят шест души, между които 
изпъкват фигурите на Тодор Бурмов, Илия Цанов, Иванчо х. Пен-
чович, Димитър Греков – все опитни и добре запознати със специ-
фиката на османското законодателство и на имперските държавни 
институции политици. Дебатите продължават от 1 април 1880 г. до 
20 февруари 1885 г., когато преговорите са прекратени, без да се 
изработи и приеме някакъв заключителен документ, като за този 
почти петгодишен период се провеждат 83 заседания. Що се отнася 
до деликатния проблем за вакъфските имоти, то прави впечатле-
ние, че дали съзнателно или не, участниците в Смесената комисия 
сравнително рядко и твърде повърхностно обсъждат темата за съд-
бата на вакъфите по българските земи. Така, според мен, е пропус-
нат един добър шанс за изработването на навременно и удовлетво-
ряващо и двете страни решение на вакъфския проблем. През след-
ващите десетилетия този проблем в българо-турските отношения 
периодично и болезнено ще напомня за себе си, а неговото справед-
ливо разрешаване ще става все по-трудно.

9 Сборник договоров России с другими государствами 1856–1917. Москва: Гос. изд. 
„Политической литературы“, 1952, с. 167.

10 Пак там, с. 187.
11 Proceedings of the Turco-Bulgarian Commission on Vakɪfs (1880–1885). Ed. S. Kuneralp. 

Istanbul: The Isis Press, 2019.
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ВАКЪФИТЕ В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ (1877–1885)

Веселин Янчев, Владимир Станев

Вакъфите, като част от социално-икономическата структура на 
Османската империя, отдавна са обект на внимание и изслед-

ване от страна на историци и икономисти. След създаването на 
Княжество България вакъфите се превръщат във важен етничес-
ки, религиозен, стопански, правен, вътрешно- и външнополитичес-
ки проблем. На базата на постиженията на историографията и на 
архивни документи настоящата студия си поставя за цел да прос-
леди съдбата на вакъфите в българските земи, и по-специално на 
тези на Княжество България в преходното време от края на седем-
десетте до средата на осемдесетте години на ХІХ в. 

Вакъфският проблем при руското управление 
на България (1877–1879)

През 1875–1876 г. Източният въпрос навлиза в критична фаза след 
въстанията на християните в Босна и Херцеговина, в България и 
в резултат на Сръбско-турската война. След провала на опита на 
Великите сили да наложат реформи в Османската империя, Русия 
започва подготовка за война. Освен за военните аспекти, руските 
управляващи среди се замислят и върху това, какво управление 
да наложат в земите, които ще бъдат откъснати от султана. С тази 
цел още през ноември 1876 г. те създават специална „Канцелария 
за гражданско управление на освобождаваните зад Дунава земи“. 
В случай на война между Русия и Османската империя, тя трябва 
да се заеме с изграждането на новата българска държавност, да 
извърши преобразувания, които да доведат до нравственото и мате-
риалното подобряване на бита на местното население, да наложи 
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по-справедлива данъчна система1. За началник на Канцеларията е 
назначен княз Владимир Черкаски (1824–1878), имащ богат адми-
нистративен опит, включително и по аграрните въпроси. Той е и 
един от авторите на реформата за отмяната на крепостното право 
в Русия през 1861 г. и на поземлените реформи в Полша, извършени 
от руските власти след въстанието от 1863–1864 г. Император Алек-
сандър ІІ (1855–1881) очаква от Черкаски да направи в България 
това, което е направил в Полша – да отнеме земите от едрите соб-
ственици и да ги даде на селяните, като по този начин ги превърне 
в опора на новата власт и на Русия.

Черкаски познава и практиката на балканските държави, откъс-
нали се от Османската империя. Както свидетелства ген. Дмитрий 
Анучин (1833–1900), негов пръв помощник, той не изработва кон-
кретен план за уреждането на аграрния въпрос в земите отвъд 
Дунава, а залага на прецедентите в Сърбия, Гърция и Румъния по 
отношение на собствеността на турците, за да направи същото и 
в България: „Забраната на турците да остават и да владеят иму-
щества в селата, тяхното съсредоточаване в градовете и накрая 
задължително изкупуване на техните градски имущества – ето кое 
най-много занимаваше кн. Черкаский при обсъждането на бъде-
щата политика на отново създаващата се България“2. Неизбежна 
част от бъдещата политика на руското управление се явява и проб-
лемът за вакъфската собственост.

Всъщност Руската империя вече има известен опит в тази сфера, 
когато в края на ХVІІІ в. овладява п-в Крим. Тук руснаците нами-
рат система на земевладение и земеползване, напълно различна 
от руската. Едно от първите действия на императрица Екатерина 
Велика (1762–1796) е да обяви всички земи на татарския хан за 
имперска държавна собственост. Но са нужни още няколко десети-
летия в опит да се постигне баланс (с противоречив резултат) между 
интересите на различните етнически групи на полуострова, жела-
нието да се осигури земя за преселници и за помешчици, но и да 
бъде привлечен татарският елит3.

Още преди да бъде обявена войната срещу Османската импе-
рия, княз Черкаски изпраща полк. Леонид Соболев със специалната 

1 Овсяный, Н. Р. Русское управление в Болгарии в 1877–78–79 гг. Т. 1. Заведывавший 
гражданскими делами при Главнокомандовавшем Действующей армии д.с.с. князь 
В. А. Черкасский. Санкт Петербург: „Т-во Художественой печати“, 1906, Приложение, 
161–163.

2 Цит. по: Тодоров, Г. Временното руско управление в България през 1877–1879. 
София: Издателство на Българската комунистическа партия, 1958. с. 127.

3 OʼNeill, K. Claiming Krimea. A History of the Catherine the Great’s Southern Empire. New 
Haven–London: Yale University Press, 2017, p. 164, 184.
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задача да се запознае с вакъфския въпрос в Туркестанския край4. 
Вероятно идеята е да се проучи последният руски военен опит по 
тази материя от една мюсюлманска област и евентуално да се при-
ложи в земите на юг от Дунава.

На 1 март 1877 г. Леонид Соболев изготвя задълбочен анализ 
по проблема. В него той посочва, че още Османската империя със 
серия от закони в недалечното минало е започнала одържавяване 
на вакъфите в Туркестанския край5. С придвижването навътре в 
Средна Азия руските власти са се сблъскали с вакъфския въпрос, 
като първоначалната им реакция е била да не пипат системата, 
позната на местното мюсюлманско население, а да го оставят то 
само да решава вътрешните си дела според своите обичаи, стига 
да признава новата власт. Това е била благоразумна позиция, нала-
гаща се както от все още слабата руска власт, така и от непознаване 
на мюсюлманските норми и закони6. Но с по-задълбоченото запоз-
наване с порядките в покорените области се оказало, че игнорира-
нето на вакъфския въпрос е опасно. Мюсюлманското духовенство, 
контролиращо големи вакъфски имоти и практически определящо 
възпитанието и образованието на младото поколение, използвало 
този ресурс, за да фанатизира младежите и да създава един опа-
сен за руското управление елемент. Ето защо се налага мнението, 
че вакъфският въпрос не може да бъде оставен без внимание и той 
трябва да бъде разрешен не с полумерки, а с радикални действия, 
за да бъде унищожено „тягостното влияние на духовенството върху 
населението“ и стане възможна коренна промяна7. Едновременно 
с това се отчита, че вакъфските имоти дават материалната сила 
на опозицията, но те не могат да бъдат незабавно ликвидирани, 
защото това ще настрои населението срещу руската власт, както 
и че общите приходи на вакъфите под руска власт са значителни, 
но те не са използвани по предназначение, а отиват в джобовете на 
мютевелиите (вакъфските управители) и арендаторите8.

По искане на руското правителството, през 1872 г. комисия, със-
тавена от представители на всички министерства, излиза с пред-
ложение вакъфските земи, които не включват населени места, да 

4 „Туркестан“ е обширна област в Централна Азия, която днес се намира в границите 
на Китай, Афганистан, Иран, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Западен Тур-
кестан влиза в пределите на Русия през 1865 г., в състава на Оренбургското губер-
наторство. Пръв военен ръководител е генерал Черняев. През 1867 г. е създадено 
руско генерал-губернаторство със седалище Ташкент. За разлика от другите губер-
нии, тук властта е поета изцяло от военните. През 1868 г. руснаците овладяват и 
Самарканд, а Бухарското емирство, както и това на Хива, стават протекторат на 
Русия.

5 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 1, л. 19.
6 Пак там, л. 4.
7 Пак там, л. 5, 32.
8 Пак там, л. 18, 23, 27.
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останат и занапред под управлението на мютевелиите, а тези на 
исторически лица или общности – да се отчуждават срещу обез-
щетение9. Вероятно в изпълнение на това решение руските власти 
унищожават само част от вакъфите. Но с това се създава проблем 
в отношенията със съседния Бухарски емират, тъй като под руска 
власт остават имоти, издържащи богоугодни учреждения там. От 
своя страна емирът на Бухара не признава на вакъфите тези имоти, 
които се намират в земи под негово разпореждане, но с бенефици-
енти под руска власт10.

Леонид Соболев вижда отчетлив паралел между случилото се 
в Туркестан и това, което ще трябва да се направи в България. 
От цялата записка може да се съди, че руснаците добре разбират 
принципите на вакъфите, тяхното устройство и значение, а имат и 
известен опит в тази област. Логично е да използват натрупания в 
Централна Азия опит и да го приложат в българските земи11.

Навлизането на руските войски на юг от р. Дунав през юни 1877 г. 
и постепенното изтласкване на турските войски е съпроводено с 
масово изселване на богати турски собственици, бейове и аги, стра-
хуващи се от възмездие и от новата власт. Техните земи, както и 
тези на останалото избягало мюсюлманско население, моментално 
са заети от българите. През ноември 1877 г. княз Черкаски разре-
шава на българите в освободените територии, включително и на 
бежанците, дошли от Южна България, да прибират реколтата от 
изоставените мюсюлмански ниви и ливади, да ги обработват и 
засяват, с което се узаконява вече извършеното преразпределение. 
В хода на войната българите изполичари (лица, наели за обработ-
ване под наем земеделска земя срещу задължението да делят поло-
вината или една трета от реколтата с наемодателя) и кесимджиите 
(наематели на земя за обработване срещу изплащане на предвари-
телно определен дял от бъдещата реколта) обявяват обработваните 
от тях мюсюлмански земи за своя собственост. Според Горан Тодо-
ров: „И вакъфските земи бързо преминали в собственост на селя-
ните, едно че Временното руско управление не признавало никакви 
вакъфи, друго, понеже голяма част от тях се давали на селяните 
като безсменни арендатори“. Така било в Плевенско и Търновско12. 
Според други автори руските окупационни власти умело се въз-
ползват от създадената по време на войната бъркотия и започват 

9 Пак там, л. 29.
10 Пак там, л. 14–16.
11 Овсяный, Н. Русское управление в Болгарии..., с. 248; Документи за дейността на 

русите по уредбата на гражданското управление в България от 1877–1879 год. Със-
тавил и коментирал бившият чиновник в канцеларията на императорския руски 
комисар в България статски съветник Муратов. София: Държавна печатница, 1905, 
115–116.

12 Тодоров, Г. Временното руско управление в България..., 130–133.
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да се разпореждат с вакъфското имущество като истински собстве-
ници. Една годна част от сградите превръщат във военни канцела-
рии, казарми, складове, депа, обори, а друга част дават под наем с 
цел да извлекат колкото се може повече доходи13.

Някои от турските собственици оставят своите имоти на „повере-
ници“ българи, които обаче се възползват от ситуацията и ги прис-
вояват. Друга част от собствениците предпочитат да ги продадат, 
макар и на неизгодна цена, или да ги разменят срещу имотите на 
бежанците българи на юг от Балкана. С намерение да причисли 
изоставените турски земи, включително и вакъфски, към държав-
ния поземлен фонд, руското управление нарежда земите на бежан-
ците турци да преминат във владение на местните окръжни и град-
ски съвети. Последните получават правото да ги отдават под аренда, 
а получените средства се вписват в местните бюджети в отделен 
параграф „Условно постъпили суми“14. На много места арендата 
била проформа, а селяните предпочитали да присвоят отдадените 
им земи15. Както е отбелязано в доклад на софийския губернатор 
от 23 май 1878 г.: „С въвеждането на нашето управление в Бъл-
гария правителствената (мирийска) и църковната (вакъфска) соб-
ственост, останала от турското управление, се отдава в аренда по 
правото на държавната собственост“16.

Събитията по време на войната убеждават княз Черкаски, че 
земята трябва да премине в ръцете на българите, но по „законен 
ред“, т. е. чрез държавната власт и въз основа на постановление в 
мирния договор17. Тежко болен, Черкаски умира в деня на подпис-
ването на прелиминарния Санстефански договор на 19 февруари / 
3 март 1878 г., но неговите виждания стават част от постановлени-
ята на договора в резултат от действията на граф Николай Павло-
вич Игнатиев (1832–1908), главен преговарящ от руска страна.

Санстефанският договор предвижда България да се въздигне 
в автономно княжество, подвластно на султана, но със собствено 
християнско правителство и войска (чл. 6), в което ще се зачитат 
правата и интересите на малцинствата (чл. 7). Специален член 11 
регламентира проблемите със собствеността на мюсюлманите, на 
османската държава и вакъфите:

Собствениците мюсюлмани или други, които биха установили 
своето лично местожителство вън от Княжеството, ще могат да 

13 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България (1878–2018). 
София: Главно мюфтийство, 2018, 391–392.

14 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства 1879–1885. София: ЛИК, 
1999, с. 68.

15 Тодоров, Г. Временното руско управление в България..., 134–136; Джамбазов, И. 
Религиозната организация на мюсюлманите в България..., 391–392.

16 ЦДА, ф.159К, оп. 1, а. е. 1, л. 33.
17 Овсяный, Н. Р. Русское управление в Болгарии... Т. 1. Приложение, 252–254.
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запазят своите недвижими имоти в него, като ги дават под наем 
или ги управляват чрез други лица. Турско-български комисии 
ще заседават в главните населени центрове, под надзора на руски 
комисари, за да разрешат суверенно, в срок от две години, всички 
въпроси относно установяването на недвижимите собствености, в 
които мюсюлмански или други интереси биха били ангажирани. 
Подобни комисии ще бъдат натоварени да уредят в течение на две 
години, всички въпроси относно начина на отчуждаването, екс-
плоатацията и използването за сметка на Високата Порта, имотите 
на държавата и на благотворителните фондации (вакуфи). След 
изтичането на поменатия по-горе двегодишен срок, всички имоти, 
които не са били потърсени, ще бъдат продадени на публичен търг 
и сумата, която ще бъде събрана от тях, ще бъде употребена за под-
държане вдовиците и сираците, както на мохамедани, така и на 
християни, жертви на последните събития18.

Член 11 е свързан с чл. 8 от договора, според който в продълже-
ние на две години Българското княжество ще бъде окупирано от 
руски войски. Граф Николай Игнатиев е убеден, че през това време 
турските собственици няма да посмеят да се завърнат в България 
и земята ще остане в притежание на българите или ще бъде кон-
фискувана19. Подобни текстове са включени и в чл. 4 за отстъпе-
ните османски територии на Сърбия и в чл. 21 за тези, отстъпени 
на Русия. 

След предварителния договор управлението на откъснатите от 
Османската империя територии се възлага на руски император-
ски комисар, подпомаган от Централно управление. Императорът 
назначава за свой представител в България княз Александър Дон-
дуков-Корсаков (1820–1893), който през месец май 1878 г. пристига 
в Княжеството. Почти веднага след това той се заема с вакъфския 
въпрос. На 2 юни и 11 юли 1878 г. Канцеларията на Руския импера-
торски комисар иска сведения за вакъфите по губернии. До края на 
годината се получават такива от Варненска, Тулчанска, Търновска, 
Русчушка и от Видинска губерния20. Дори и тези сведения обаче са 
непълни, а самите губернатори изтъкват трудностите по събира-
нето на информация за вакъфите. Така например, при изпраща-
нето на ведомостта за вакъфските имоти на територията на него-
вата губерния, търновският губернатор отбелязва, че съставянето 
на списъка не е могъл да бъде изпълнен в срок, тъй като липсват 

18 Генов, Г. П. Международни актове и договори засягащи България. С обяснителни 
бележки и една карта на България и съседните страни. София: Придворна печат-
ница, 1940, 245–261.

19 Тодоров, Г. Временното руско управление в България..., 139–140; Русия и възстано-
вяването на българската държавност (1878–1885 г.) Архивите говорят. Т. 47, София: 
Университетско издателство [УИ] „Св. Климент Охридски“, 2008, с. 191.

20 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 1, л. 24–94.
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данни в управителните съвети, поради което се наложило наново 
да се събират такива. Вследствие, както самият той признава, пре-
доставените данни са неточни, а вероятно и непълни21. Русчуш-
кият губернатор пък съобщава, че привежда списък на вакъфските 
имоти в неговата губерния с изключение на Плевенски окръг, чийто 
началник не представил сведения по причина, че той не притежа-
вал никакви официални документи по този въпрос и поради невъз-
можността да събере такива сведения от населението22. Случаят 
с Плевенския окръг е показателен, тъй като почти цялата негова 
територия е в състава на голямо поземлено вакъфско имение под 
управлението на рода Михалоглу. Фактът, че сведения за тази фон-
дация не са налични, се обяснява с това, че самите управители 
(мютевелии) на вакъфа напускат пределите на България по време 
на войната от 1877–1878 г., а заедно със себе си отнасят и цялата 
документация, свързана с него23. Непълнотата на така събраните 
сведения се осъзнава и от страна на руските власти. Назначеният 
от Дондуков старши чиновник за особени поръчения – полк. Носо-
вич, който има за задача да приведе в известност и провери вакъф-
ското имущество в България, обобщава в рапорта си от 8/20 декем-
ври 1878 г. невъзможността да се съберат сведения за вакъфските 
имоти поради липса на документация, която е изнесена от мюте-
велиите и лицата, управляващи вакъфите, по време на войната. 
Носович изтъква необходимостта да се изискат сведения и доку-
менти за вакъфите от Цариград, както и нуждата те да бъдат пре-
ведени от способни преводачи, които да се справят с езика на доку-
ментите, които също биха могли да бъдат намерени от надлежните 
ведомства в османската столица24.

Колкото и неясни, и непълни да са сведенията, които руското 
управление събира, то все пак следва определена политика по 
отношение на стопанисването на вакъфските имоти на терито-
рията на Княжеството. В циркуляр на императорския комисар от 
11 юли 1878 г. се заявява, че до принципното решаване на вакъф-
ския въпрос всички вакъфи, отдадени под аренда или завеждани 
от окръжните съвети, не могат да бъдат връщани на мюсюлман-
ското духовенство, напуснало своето местожителство. Препотвърж-
дава се, че вакъфите в градовете се отдават на градските съвети25. 

21 Пак там, л. 46. 
22 Пак там, л. 53.
23 Кипровска, М. Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: съдбата на рода 

Михалоглу и неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условията на прехода 
от имперско към национално държавно управление. – В: Българите в Османската 
империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности. Състав. и ред. Ваня Рачева. София: 
УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 357–372.

24 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 1, л. 95. 
25 Пак там, л. 124.
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Чрез търгове вакъфските имоти са отдавани под аренда, а доходите 
от тях се записват като „условно постъпили суми“ в княжеското 
ковчежничество26. На практика руските власти действат съгласно 
османския Закон за земите от 1858 г., който постановява, че всички 
мирийски (държавни) земи, които не се обработват в продължение 
на три години и не носят никакви приходи на държавата, се отне-
мат и тя встъпва във владение. Имотите мюлк (частни) се пазят за 
стопаните и се дават под наем с идеята, че това ще обезвъзмезди 
държавата, направила разходи да ги пази. Държавата е законна 
наследница и попечителка на вакъфските имоти, когато изчезнат 
облагодетелстваните учреждения или пък отсъстват настойниците 
им мютевелии27.

Окончателният Берлински договор, подписан на 1/13 юли 1878 г. 
от Великите сили и Османската империя, препотвърждава голяма 
част от постановленията на предварителния Санстефански дого-
вор. Основната промяна е свързана с ограничаване на териториите 
на бъдещото Княжество само в границите между Дунав, Стара 
планина и Софийския санджак (чл. 2). Срокът на руското „привре-
менно управление“ е съкратен на девет месеца от подписването на 
договора (чл. 7). Според член 5:

Основата на публичното право на България ще бъдат следните постано-
вления. Разликата във вероизповеданието не може да бъде пречка при 
упражнение на граждански и политически права на гражданите, зае-
мане на публични служби и държавни длъжности и почести, както и да се 
занимават с разни занятия промишлености, в която и да е част на Кня-
жеството. Свободата на вероизповеданието, както и външното упражне-
ние на култа, е осигурено на всички български поданици и чужденци и 
никакво препятствие не може да има нито при йерархическото устрой-
ство на различните вероизповедни общини, нито в техните отношения с 
духовните им началници.

Съществуващият в Санстефанския договор чл. 11 за собствеността 
е трансформиран в чл. 12 и гласи следното:

Притежателите на имоти, турци или от друга народност, които пожелаят 
да живеят вън от пределите на Княжеството, могат да си запазят недви-
жими имоти в Княжеството, като ги дадат под наем или отстъпят да ги 
управляват други лица. Натоварва се една турско-българска комисия да 
реши в срок от две години, както всички въпроси за продажба, ползване 

26 Овсяный, Н. Р. Русское управление в Болгарии... Т. 2, с. 30, 115. Документи за дей-
ността на русите по уредбата на гражданското управление в България..., с. 219.

27 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България. София: 
Печатница „Св. София“, 1913, 38–39, 43.
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или употребление на държавните имоти и вакъфите в полза на Високата 
Порта, тъй и с всичките въпроси, свързани с интересите на частни лица.

Същите постановления залягат и в чл. 30 и чл. 39 за придобитите 
османски територии от Черна гора и Сърбия, само че за тях е опре-
делен тригодишен срок28.

На практика и в Санстефанския, и в Берлинския договор е пред-
видено създаването на смесени турско-български комисии, като 
техният състав е различен, но сроковете и задачите им са иден-
тични. Те трябва да уредят въпросите, свързани с „начина на отчуж-
даването, експлоатацията и използването“ или „за продажба, полз-
ване или употребление“ на държавните имоти и вакъфите, но „за 
сметка на Високата Порта“ или „в полза на Високата Порта“. С други 
думи, и по двата договора Високата порта запазва правата си над 
държавните имоти и вакъфите, останали на територията на Кня-
жество България, но тяхната съдба трябва да бъде решена по зада-
ден механизъм и в определен срок29.

Член 12 на Берлинския договор изправя руските власти в Бъл-
гария пред сложния въпрос за съдбата на турските държавни 
земи, които с малки изключения принадлежат на султана, тъй като 
постановява, че позволява на Високата порта да съхрани правата 
си над тях. Такова е и тълкуванието на управляващите в Цари-
град, които изискват новите власти на север и на юг от Стара пла-
нина да ги откупят. Това поставя под съмнение бъдещето на Кня-
жеството, което е немислимо без тези земи. Ако на българското пра-
вителство му се наложи да ги изкупува, то няма да е в състояние 

28 Генов, Г. П. Международни актове и договори засягащи България..., 287–297, 299, 
311, 315.

29 Постановленията на двата договора, отнасящи се до собствеността на османската 
държава и на мюсюлманите, включително и за вакъфите, намират различни интер-
претации. Според Горан Тодоров, докато в Санстефанския договор „център е въпро-
сът за собствеността на мюсюлманите върху недвижимите имоти“, то в Берлинския 
основен е „въпросът за отчуждаването на турските държавни и вакъфски имоти“. 
В него не се говорело за смесени местни комисии, които трябва да издадат оконча-
телни решения, а само за една централна комисия с основен обект – съдбата на дър-
жавните и вакъфските имоти. Тодоров, Г. Временното руско управление в Бълга-
рия..., 140–141. Жоржета Назърска отчита наличието на съществено противоречие 
между неотчуждаемостта на вакъфите по шериатското право и новата ситуация с 
появата на светска и източноправославна държава. Според нея, за разлика от дър-
жавните (мирийски) земи, които султанът отстъпва на България, вакъфите, като 
частна собственост (мюлк), не стават собственост на последната. Затова и Сансте-
фанският договор нарушавал всички правни изисквания за вакфиране. „Недопус-
тимо е надзорниците им да са избрани от властта или да са християни, обектът на 
вакъфиране не трябва да бъде променян, да се продават имотите, а приходите им 
да се пренасочват от мюсюлмански учреждения.“ Затова и този текст бил проме-
нен в Берлинския договор. – Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцин-
ства…, с. 66. Заключенията на Назърска, меко казано, будят недоумение, най-мал-
кото поради факта, че в Санстефанския договор не става дума за условия за вакфи-
ране, за надзорници, продаване на вакъфи или пренасочване на приходи от тях.
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да стори това, след като не притежава приходи от държавни иму-
щества. Освен това Берлинският договор задължава България да 
поеме върху себе си и част от османския външен дълг, който също 
няма как да бъде платен без приходоизточници30.

След изтеглянето на османските войски от Шумен и Варна Висо-
ката порта обявява за отдаване под аренда и продажба не само 
земите, но и казармите и други държавни здания, като съставна 
част на държавното имущество. Това кара Съвета на руския импе-
раторски комисар да обяви, че всички такива сделки ще се считат 
за недействителни, и че той е поел в свои ръце грижата за бившите 
турски държавни имущества, които били вече собственост на бъл-
гарската държава31.

В тази връзка през юли 1878 г. княз Александър Дондуков поставя 
пред руското правителство въпроса за тълкуването на чл. 12 на 
Берлинския договор, и по-специално за статута на турските дър-
жавни земи. Убеден, че този член е неясен и може да се разбира по 
различен начин, той предлага, по примера на Гърция, всички дър-
жавни имущества да станат собственост на Българското княжес-
тво без всякакво възнаграждение. В противен случай Османската 
империя щяла да има за дълго време преобладаващо икономическо, 
политическо и даже морално влияние в България. Освен това мла-
дото княжество, след войната и разоренията, не е в състояние да 
изкупува османските държавни имущества32. Неговата позиция е 
категорична: „При възможността за такова отчуждение, аз не мога 
да допусна друго тълкуване по въпроса за държавното имущество, 
освен в смисъл на преминаването му в собственост на новото Бъл-
гарско княжество“33.

Що се отнася до вакъфите, Дондуков разграничава две катего-
рии: истински и неистински вакъфи, като нарича последните „ква-
зивакъфи“. В първата категория поставя тези със земя, принад-
лежала на частни лица и пожертвана за богоугодни учреждения 
с всички предписания на религиозните закони. Тези земи се под-
чиняват на постановленията на шериата, намират се под управле-
нието на Евкафа (Министерството на вакъфите) и на правото на 
пълна собственост. Под „квазивакъфи“ Дондуков разбира земи, 
извадени от държавна собственост и обърнати във вакъфи от сул-
тана или с негово разрешение от частни лица. Тези земи принадле-
жат на духовни или благотворителни организации, които на прак-

30 Документи за дейността на русите по уредбата на гражданското управление в Бъл-
гария..., с. 27.

31 Русия и възстановяването на българската държавност…, с. 194; Тодоров, Г. Времен-
ното руско управление в България..., 141–142.

32 Документи за дейността на русите по уредбата на гражданското управление в Бъл-
гария..., 245–246.

33 Пак там, с. 248.
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тика се ползват само от доходите, а земята реално си остава дър-
жавна собственост. Проблемът е, че чл. 12 на Берлинския договор 
не разграничава истински и неистински вакъфи, а постановява, че 
всички вакъфи остават за Високата порта. Това не пречи на руския 
императорски комисар да предложи „квазивакъфите“ безвъзмездно 
да станат собственост на България, защото земята им реално си е 
останала държавна собственост. Все пак той предвижда да се заче-
тат някакви права на мютевелиите. А при истинските вакъфи за 
Дондуков вариантите са два: България трябва да ги изкупи или да 
търпи това, че доходите от тези земи се използват за намиращи се 
в пределите на Османската империя учреждения, често враждебни 
на нова България34. В случая комисарят отново има предвид Гър-
ция, където през 1830 г. със съгласието на Великите сили вакъфите 
стават държавна собственост, като само частните лица, имащи над 
тях някакви права, са получили възнаграждение35.

В отговор руското Министерство на външните работи заявява, 
че съгласно принципите на международното право, всички турски 
държавни имоти са станали автоматически собственост на Българ-
ското княжество, поради което се изключва необходимостта от съг-
лашение по този въпрос с Високата порта. С това отпада необхо-
димостта да бъдат откупувани турските държавни имоти. По под-
разбиране това се отнася и за султанските, и за „квазивакъфите“, 
намиращи се на територията на Княжество България36.

Докато теоретичната дискусия за статута на земите циркулира 
между България и Санкт Петербург, назряват събития, които изис-
кват вземане на действителни мерки. Напусналите по време на 
войната мюсюлмани започват да се завръщат. Поради това в нача-
лото на август 1878 г. Съветът на руския императорски комисар 
издава правила за завръщането на турските бежанци и за начина 
на въвеждането им във владение на недвижимите имущества, или 
т. нар. Журнално постановление. След принципното разрешение 
на бежанците мюсюлмани да се завърнат в предишните си место-
жителства, следват редица ограничения за извършилите престъп-
ления спрямо българите. Освен това турските бежанци по съде-
бен ред трябва да доказват правата си на владение на недвижи-
мите имоти, а самото им връщане става с решение на българските 
съдебни власти. С други думи, докато не докажат с юридически 
документи своята собственост, тя се счита за държавна. Допуска 
се собствениците да прехвърлят имотите си на пълномощници, но 
само чрез предоставяне на удостоверения от компетентните тур-

34 Пак там, 246–247.
35 Пак там, 247–248.
36 Тодоров, Г. Временното руско управление в България..., 141–143; Русия и възстано-

вяването на българската държавност..., с. 279.
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ски власти, заверени в руските консулства, плюс удостоверение за 
личността на пълномощника от „двама честни и почтени жители“. 
Бежанците могат да продават имотите си, но само на своите съсе-
ляни и съседи и при условие, че нямат дългове към хазната или 
земеделската каса. Постановлението допуска задочно съдене на 
турските собственици за неизплатени дългове по недвижимите 
имоти37. Тези правила остават в сила до 1885 г. и изиграват важна 
роля като преграда за завръщането на турските собственици и сле-
дователно – за одържавяването и присвояването на техните недви-
жими имоти от българите.

На 18 декември 1878 г. натовареният с вакъфския проблем 
полк. Носович изпраща рапорт до Дондуков, в който изказва своите 
съображения за неговото решаване. На първо място той препо-
ръчва правото на владение и ползване на вакъфското имущество 
да бъде основано на документи, и то утвърдени от висшите прави-
телствени учреждения в Цариград. Тези документи трябва да слу-
жат и за проверка на получаваните доходи. Тъй като въпросните 
документи, както и много от мютевелиите и лицата, управляващи 
вакъфите, се намират извън България, той предлага да се поиска 
от Евкафа (Министерството на вакъфите) да изпрати въпросните 
документи и да се намерят компетентни лица, които да ги преведат 
на някои от европейските езици38.

Тези препоръки са взети под внимание и са отразени в доклад 
по повод изпълненото на чл. 12 от Берлинския договор. Докладът 
е изготвен от началника на Финансовия отдел в Съвета на руския 
императорски комисар Константин Бух през март 1879 г. В него се 
посочва, че Берлинският договор предвижда създаването на тур-
ско-българска комисия за решаването на имотните въпроси, вкл. 
и вакъфските, останали на територията на Княжеството, която 
да действа в рамките на две години. Комисията, продължава Бух, 
трябва да започне работа само след като заработи българското пра-
вителство в Княжеството, а дотогава са взети мерки за опазва-
нето на вакъфските имущества и извличането от техните приходи 
в нарочна част, наречена „условно постъпили суми“ в бюджета на 
българската каса. С цел подготовката на материалите за бъдещата 
турско-българска комисия, а също и за по-точното охраняване и 
правилно извличане на доходите от тези имущества, е необходимо 
да се изискат сега документите, касаещи вакъфските имущества, 
от Вакъфското учреждение (Евкаф) в Константинопол, както и тех-
ните преводи на френски език39.

37 Тодоров, Г. Временното руско управление в България..., 145–148.
38 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 1, л. 95–97.
39 Пак там, л. 105.
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Оценките за дейността на руските власти, по време и след края 
на Руско-турската война, по отношение на собствеността и вакъ-
фите са нееднозначни. В първите десетилетия след събитията пре-
обладават изцяло оправдателно положителните. Руските автори и 
участници в управлението през 1877–1879 г. твърдят, че е нямало 
как да спрат спонтанните процеси на изселване, както и връща-
нето на мюсюлманските бежанци, колкото и опасно да е това за 
обществения мир40.

Според Г. Стрезов, един от първите български изследователи на 
поземлената собственост в нова България, руското управление с 
много вещина и напълно законно е разрешило аграрния въпрос. 
„Всички решения и мероприятия, пише той, почиват на турските 
закони, съгласно международните договори и са основани върху 
международното право.“ Императорският комисар княз Дондуков, 
като се основал на действащите отпреди войната османски закони, 
приел, че всички недвижими имоти са държавни, като някои са 
били отдадени във владение на частни лица. Само мюлкът, и то 
покритите градски и селски имоти, се признавал за пълна частна 
собственост41. Друг автор – Т. П. Теодоров, подчертава, че през този 
период не се посягало на земята на онези мюсюлмани, които са оста-
нали по местата си и които Освобождението заварва във владение 
на имотите им. Изисквания имало само към мухаджирите (мюсюл-
манските бежанци), които са изоставили имотите си и после искат 
да се завърнат и да влязат отново в тяхно владение42.

След 1944 г. Горан Тодоров и Любен Беров акцентират върху 
насилственото завладяване на турската собственост от българите 
с подкрепата на руските власти43. Отбелязва се, че аграрното дви-
жение обхванало не само частни мюсюлмански земи, но и осман-
ски държавни и вакъфски земи. Това било напълно логично, защото 
в стихийното заграбване едва ли някой е правел разлика между 
чифлишки, държавни, частни, вакъфски земи. Изтъква се, че 
поради непълнотата на данните за обработваемата земя, горите и 
пасищата преди и след Освобождението, е трудно да се установи 
колко от тях са сменили собствеността си. Според Любен Беров 

40 Овсяный, Н. Р. Русское управление в Болгарии... Т. 2. Санкт Петербург: „Т-во Худо-
жественой печати“, 1906, с. 23; Сборник материалов по гражданскому управлению 
и окупации в Болгарии... Т. 3, Санкт Петербург: „Т-во Художественой печати“, 1904, 
с. 267.

41 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България..., 38–39.
42 Теодоров, Т. П. Правото на недвижима собственост в България. (Развитие на зако-

нодателството и юриспруденцията). София: „Право“, 1920, с. 70, бел. № 1.
43 Беров, Л. Аграрното движение в Източна Румелия по време на Освобождението. – 

Исторически преглед [ИПр], 1956, № 1, 8–23; Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и 
бежанския въпрос в Княжество България в първите години след Освобождението. – 
ИПр, 1961, № 1, с. 27.
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т. нар. аграрно движение достига своя пик през първата половина 
на 1878 г. и постепенно заглъхва, тъй като, освен че се изчерпва 
възможността за преразпределение, Русия трябвало да се съобра-
зява с международната обстановка. Затова през втората половина 
на 1878 г. руските власти започнали да преследват насилствените 
действия на българите спрямо мюсюлманите, да въвеждат връ-
щащи се турци във владение на техните имоти. Но тъй като мухад-
жирите избягвали да се завърнат докато руските власти контроли-
рат освободените територии, по-голяма част от земята останала в 
ръцете на българите44.

След промените в края на 80-те години на ХХ в. се появяват 
редица нови изследвания, посветени на малцинствените общнос-
ти в нова България. Валери Стоянов отбелязва, че обстоятелствата 
около Априлското въстание и Освободителната война подклаж-
дали антитурски настроения, които на места прераснали в наси-
лия. Руското управление било убедено, че в интерес на обществе-
ния мир и сигурността на самите мюсюлмани е добре да се попречи 
на завръщането на всички бежанци. Чрез Журналното постановле-
ние (от август 1878 г., уреждащо правото на завърналите се бежан-
ци да владеят имущество) било възпрепятствано завръщането на 
повечето едри земевладелци, а се спомогнало за преминаването на 
техните земи в ръцете на българите, които винаги можели да осъ-
дят задочно бившия стопанин за някогашни неправди и насилия. 
Самите мюсюлмани собственици срещали затруднения да докажат 
собствеността си поради честата липса на документи или изобилие 
от такива, загубени документи при спешното бягство, неизяснени 
претенции за собственост45. Жоржета Назърска е категорична, че 
руското управление не спира насилственото заграбване на турско 
имущество от българите, а движимото такова ликвидира чрез про-
дажби. Постъпилите средства, включени във фонда за „условно 
постъпили суми“, се използвали само за настаняване на български 
бежанци, но не и на турски. Част от мюсюлманското имущество 
било дадено под аренда, като половината от приходите отивали в 
хазната, но собствениците мюсюлмани не получавали нищо. Оку-
пационните власти си „затварят очите“, че български селяни обра-
ботват ниви на турци или направо ги конфискуват въз основа на 
съдебни решения, според които собствениците турци са извърш-
вали насилия над християни. Очевиден бил стремежът на руското 
управление да ограничи завръщането на турците след март 1878 г., 
а тези, които все пак го правели, били принуждавани по различен 

44  Беров, Л. Аграрното движение в Източна Румелия по време на Освобождението..., 
21–24.

45  Стоянов, В. Турското население между полюсите на етническата политика. София: 
ЛИК, 1997, 64–65.
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начин да се изселят отново. Никакви протести не спирали руските 
власти да нарушават явно чл. 11 на Санстефанския, а след това и 
чл. 12 на Берлинския договор. Съдилищата масово не признавали 
документите на мюсюлманите за собственост, отхвърляли исковете 
им, спъвали реституциите и продажбите. На някои мюсюлмани все 
пак били изплатени минимални ренти за двугодишен период, при 
положение че имотите им са унищожени или заети. Що се отнася 
до вакъфите, Назърска посочва, че руските окупационни власти 
„си поставят за задача само „да пазят“ вакъфското имущество и 
да извлекат от него възможно най-високи доходи“. Едновременно 
с това тя твърди, че „руските власти фактически ги отчуждават“ 
и Финансовият отдел на Съвета на руския императорски комисар 
правел само проучване на местонахождението, размера, състава, 
произхода, целта на вакъфските имоти. Според авторката руските 
власти използват различни методи за отчуждаване на вакъфи. Във 
вакъфски имоти са настанявани административни органи, а хра-
мове са превръщани в складове и казарми. С мотива, че вакъф-
ските имоти са бивши владения на Православната църква, Съветът 
на руския императорски комисар бил засипван с молби, които обик-
новено удовлетворявал, за превръщане на джамии в църкви. Друг 
метод за ликвидиране на вакъфски имоти бил отдаването им под 
наем, което е регламентирано още във вакъфнаметата и в осман-
ския „Устав на вакъфите“. Това ставало чрез търгове, организирани 
от руските власти, а след това – от градските съвети. В търговете 
за явно печеливши имоти – воденици, дюкяни, бани, земеделска 
земя, се явявали предимно българи и били печелени от тях. По този 
начин мюсюлманските общности губели приходите си от вакъфите. 
Трети метод за отчуждаване на вакъфи бил чрез целенасоченото им 
разрушаване. Княз Дондуков лично е инициирал взривяването на 
десет джамии в София през юни 1879 г. В Самоков „изгорели“ много 
вакъфски имоти. Като мотиви се използвали и необходимостта от 
прокарване на нови улици, опасността от срутване, отсъствието на 
собствениците, нуждата да бъдат компенсирани други граждани, 
засегнати от благоустройството. Не на последно място руските влас-
ти отклонявали важни приходи от вакъфските имоти – от наеми, 
от продажби или покупки, но не отпускали средства за поддържане 
на мюсюлманските религиозни учреждения или за възнагражде-
ния на техните служители46.

Турската историография от своя страна се фокусира изключи-
телно върху съдбата на османските сгради в освободените българ-
ски земи. Привеждайки данни за тяхното преднамерено разруша-
ване, одържавяване, разпродажба и последвала безстопанственост, 

46 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., с. 69, 70, 72–77, 156–157.
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се достига до извода, че те са резултат от водени политики още от вре-
мето на руската окупационна администрация и отразяват стремеж 
към окончателното скъсване и отричането на османското имперско 
минало, скрити зад нововъзприетата „западна“ ориентация на бъл-
гарските власти в усилията им да изградят свои национални цен-
ности и институции47. Това поведение на руското управление, след-
вано и от първите български правителства, на практика отразява 
дългия процес на „деосманизация“ на държавно ниво48.

В едно свое изследване Анна Миркова също прави извода, че 
съществува държавна стратегия за контрол и извличане на печалба 
от земите на мюсюлмански бежанци и от вакъфите. Тя смята, че 
целта е от „земите на мюсюлманите“ да се генерира капитал за въз-
никващата национална икономика, а мюсюлманското малцинство 

47 Ашкън Коюнджу например говори за „заличаването на османското материално 
наследство в България“ в периода 1878–1913. Вж.: Koyuncu, A. Balkanlarda Dönüşüm, 
Milli Devletler ve Osmanlı Mirasının Tasfiyesi: Bulgaristan Örneği (1878–1913), PhD the-
sis, Ankara: Hacettepe Üniversites, 2005; idem. Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür 
Mirasının Tasfiyesi (1878–1908). – Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Der-
gisi (OTAM), 2006, No 20, 197–243; idem. Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tas-
fiyesi (1877–1908). – In: Balkanlar ve Göç / The Balkans and Mass Immigration. Haz. A. F. 
Örenç, İ. Mangaltepe, Bursa, 2013, 525–558; idem. Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının 
Tasfiyesi (1878–1908). – In: XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20–24 Eylül 2010. Kongreye 
Sunulan Bildiriler. IV. cilt, I. Kısım. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, 113–144. Вж. също 
и: Turan, Ö. The Turks in Bulgaria, 1878–1908. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998, 191–
197; idem. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşında Filibe’de Yıkılan Osmanlı Eserlerine Dâir 
Bir İngiliz Belgesi. – Kubbealtı Akademi Mecmuası, 1996, No 25(4), 241–251; idem. 1877–
78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Bulgaristan’daki Türk Varlığına ve Mimarî Eserlerine Etkisi. – 
In: Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Sempozyumu, Şumnu, 17–19 Mayıs 
2000: Bildiriler. C. 2. Haz. A. Yasa, Z. Zafer. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, 2001, s. 763–772; İpşirli, M. Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu (XX. 
Yüzyıl Başları). – Belleten, 1989, No 207–208, 679–707; Keskioğlu, O. Bulgaristan’da Müs-
lümanlar ve İslâm Eserleri. İstanbul: Hilâl Yayınları, 1986. Преднамереният стремеж към 
заличаването на османското градско архитектурно наследство в годините след Осво-
бождението е наблюдаван и от българските изследователи. Вж.: Zheleva-Martins, D., 
Farkov, Y. The Role of the Engineers from the Russian Army in Laying the Foundations of 
Contemporary Bulgarian Town Planning after the Liberation from Turkish Domination in 
1878. – Etudes Balkaniques, 1999, No 1–2, 75–83; Stanoeva, E. Interpretations of the Otto-
man Urban Legacy in the National Capital Building of Sofia (1878–1940). – In: Ottoman Leg-
acies in the Balkans and the Middle East. Ed. E. Ginio, K. Kaser. Jerusalem: European 
Forum at the Hebrew University Conference and Lecture Series, 2013, 209–230.

48 Терминът деосманизация е използван за пръв път от Бернар Лори във връзка именно 
с отношението на следосвобожденските власти към мюсюлманското архитектурно 
наследство в градовете. Вж.: Лори, Б. Съдбата на османското наследство: Българ-
ската градска култура 1878–1900. София: Amicitia, 2002, 99–119; Lory, В. The Ottoman 
Legacy in the Balkans. – In: Entangled Histories of the Balkans. Vol. 3: Shared Pasts, 
Disputed Legacies. Eds. R. Daskalov, Al. Vezenkov. Leiden–Boston: Brill, 2015, 355–
405. Говорейки за „възприятието“ на имперското наследство, Мария Тодорова също 
отбелязва, че националната държава се разграничава от своето имперско минало 
и съответно го отрича. Todorova, М. The Ottoman Legacy in the Balkans. – In: Impe-
rial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East. Ed. L. C. Brown. 
New York: Columbia University Press, 1997, 45–77; Тодорова, М. Балкани – балкани-
зъм. Прев.: М. Йосифова-Хеберле. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2004.
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да бъде „опитомено“49. Това твърдение е спорно, защото земите и 
покритите имоти на вакъфите така или иначе участват в стопан-
ството на страната, след като генерират приходи, дават се под наем, 
обработват се и т. н. За икономиката на България няма особено зна-
чение дали земята се обработва от българи или от турци.

Една от най-крайните оценки е на Ибрахим Ялъмов, за когото 
руското управление „провеждало политика на етническо прочист-
ване“. Целта му била всички турци да се изселят, а на бежанците 
да не се разреши да се върнат. Умишлено се правели бюрократични 
спънки пред завръщащите се мюсюлмани от страна на руските 
власти, като ярък пример за това било Журналното постановление 
от 2 август 1878 г.50

Други съвременни автори акцентират върху обстоятелството, че 
руските власти реално не посягат на религиозните права на мюсюл-
маните. Мюфтийствата, кадиите, джамийските настоятелства, 
вакъфите запазвали своята структура. През март 1878 г. местните 
мюсюлмани провеждат първия избор за Софийски мюфтия. От 
Цариград е поискано да го признае, с което шейх-юл-ислямът на 
практика е признат от руснаците за духовен водач на мюсюлма-
ните в България. През май с. г. били избрани още шестима мюфтии. 
В края на руското окупационно управление мюфтийската система 
била напълно възстановена51.

Българските власти, правата на мюсюлманите 
и тяхната поземлена собственост

Фундамент на новата българска държава е приетата на 16/28 април 
1879 г. Търновска конституция. В нея са фиксирани правата и 
задълженията на българските граждани, включително и по отно-
шение на вярата и собствеността. За господстваща в Българското 
княжество вяра се обявява пpaвocлaвнoxpиcтиянcкaтa oт източно 
изповедание (чл. 37). Католиците и друговерците се ползват със 
свобода нa вероизповеданието cи, стига изпълнението нa техните 
обреди да не нарушава съществуващите закони – чл. 40. Друговер-
ците получават и правото сами да уреждат църковните си работи и 
да се управляват oт своите духовни власти, „но под върховния над-
зор нa надлежния министър, според законите, които ще се издадат 

49 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor. Transforming Ottoman Imperial Subjects into 
Bulgarian National Citizens, 1878–1939. Budapest–New York: Central European Univer-
sity Press, 2017, р. 4.

50 Ялъмов, И. История на турската общност в България. София: Илинда-Евтимов ЕООД, 
2002, 68–70.

51 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България..., 28–29.
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за тоя предмет“ (чл. 42). Член 41 постановява, че поради религиозни 
убеждения никой не може да отбягва изпълнението нa действащите 
и задължителни за всекиго закони. Всички български поданици са 
равни пред закона (чл. 57). Конституцията прокламира неприкос-
новеност на правата на собственост (чл. 67), но с две категорични 
условия: че всички недвижими имоти в Княжеството, дори и тези, 
принадлежащи нa чужденци, се намират под действието нa българ-
ските закони (чл. 63), и че е възможно принудително отчуждаване 
на имот. За последния случай са посочени ясни условия – отчуж-
даване може да стане само заради държавна и обществена полза, 
срещу справедливо и предварително обезщетение. Конституцията 
предвижда начина, по който може да става отчуждаването, да се 
определи в специален закон (чл. 68). Такъв закон е приет едва от 
Четвъртото обикновено събрание и публикуван в „Държавен вест-
ник“ на 23 февруари 1885 г.52

Със своите постановления Търновската конституция фиксира 
принципи, залегнали в международното право и в договорите от 
Сан Стефано и Берлин както по отношение на малцинствата, така 
и отнасящи се до вероизповеданията и собствеността. В нея не се 
съдържат разпоредби, които по тези въпроси да препращат към 
обичайното право или законите на друга държава.

След като избраният от Първото велико народно събрание княз 
Александър І (1879–1886) пристига в страната и встъпва в длъж-
ност, на 5 юли 1879 г. той назначава правителство начело с „кон-
серватора“ Тодор Бурмов. Управлението практически преминава в 
ръцете на княза и на българските политици, които са изправени 
пред решаването на трудни проблеми, свързани с изграждането на 
новата държавна структура според предписанията на Търновската 
конституция, създаването на функционираща централна и местна 
администрация, урегулирането на границите и отношенията със 
съседните държави и Великите сили. Между множеството проб-
леми, които князът и министрите практически трябва да решават, 
са и тези, свързани с правата и собствеността на мюсюлманите, 
съдбата на чифлишките и господарските имоти, заети от българите, 
и тези, управлявани от вакъфите. Липсата на управленска тради-
ция и политически опит, острастените борби между появилите се 
две политически партии – Консервативна и Либерална, както и 
намесата на Великите сили в българските вътрешни и външни дела 
са факторите, които пречат на спокойното и градивно развитие на 
младата държава.

52 Закон за отчуждение на недвижими имущества за държавна и обществена полза. 
ІV ОНС, І РС, 1884/1885 г., с. 25, 225, 247; Държавен вестник [ДВ], № 18, 23 февр. 1885.
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В историографията съществуват две становища относно поземле-
ната политика на първите две „консервативни“ правителства, управ-
лявали страната до март 1880 г. В контекста на утвърждаваната 
след 1944 г. позиция за реакционните консерватори и прогресив-
ните либерали, за едрата буржоазия (консерваторите) и дребната 
(плюс средната) буржоазия (либералите) Горан Тодоров твърди, че 
консерваторите действат в интерес на едрите турски земевладелци 
и против интересите на българите, като само формално оставят в 
сила Журналното постановление. Те се стремели да върнат земята 
на турските собственици, а след това да им я изкупят. Тази поли-
тика се отричала от опозицията в лицето на либералите. Едновре-
менно с това Горан Тодоров посочва, че и през този период едрите 
турски земевладелци не желаели да останат в България и продъл-
жили да продават имотите си, а българите успявали да получат тур-
ски имоти чрез задочно осъждане на турските бежанци за дългове 
„по тефтер“53.

Точно обратното твърдят Валери Стоянов, Ибрахим Ялъмов, Жор-
жета Назърска, Йорданка Гешева. Според тях и след като русна-
ците се изтеглили, българските власти продължавали да създа-
ват затруднения пред завръщането на мюсюлмански бежанци, а 
Журналното постановление останало в сила. Споменатите автори 
изтъкват, че тази политика се налага и по обективни причини – 
поради взетите военни мерки срещу мюсюлманските разбойници 
в Източна България и Родопите, както и заради съобразяването с 
обяснимите за времето прояви на нетърпимост и стремеж на бъл-
гарските селяни да получат повече земя за сметка на бившите соб-
ственици. Отчита се обаче и стремежът да се покаже, че в Бъл-
гария се спазват международните договори, законите и граждан-
ските права с цел предотвратяване на външна намеса54. За наличие 
на приемственост и последователност в политиката на първите бъл-
гарски правителства свидетелстват редица факти.

В действителност, с указ на княз Александър І от 24 юли 1879 г., 
се създават временни комисии в окръжните градове „За туряне 
на избягалото мюсюлманско население във владение на недвижи-
мите му имущества“, за които то предявява претенции за собстве-
ност. Съставът на комисиите се назначава от княза и се състои от 
двама българи и двама турци, с председател окръжният началник. 
Комисиите действат в срок от шест месеца. Недоволните от техните 

53 Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в Княжество България..., 
28–29, 31–33, 35–36.

54 Стоянов, В. Турското население между полюсите на етническата политика..., с. 66; 
Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., с. 158; Ялъмов, И. 
История на турската общност в България..., с. 70; Гешева, Й. Тодор Бурмов и пър-
вото българско правителство (5 юли – 24 ноември 1879 г. ) – ИПр, 2006, № 1–2, 74–75.
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решения могат да се отнасят към съда. Три години след издаването 
на решението за собственост владетелите трябва да се явят пред 
Окръжния съд и да вземат редовен документ за право на собстве-
ност55. Провинциалните власти се задължават да опишат всички 
държавни, частни и вакъфски земи56. В Окръжно на Министер-
ството на финансите от 11 август 1879 г. се разяснява: „Всичко що 
е било държавно имущество, вакъфите и изоставените имоти на 
бежанците, се управляват от държавата, а ако не се явят стопаните 
им, стават държавни; за тяхното управление и давание под наем 
чрез търг, се грижат окръжните съвети (постоянни комисии)“57.

Според някои изследователи създадените временни окръжни 
комисии от самото начало се оказали неработещи, а централните 
власти поставяли неоправдани пречки пред собствениците турци 
или техни пълномощници да влязат във владение. Тези действия 
предизвикали и протестите на Високата порта58.

След като на два пъти спечелват изборите за Народно събрание, 
през март 1880 г. либералите излъчват правителство начело с Дра-
ган Цанков, заменен от Петко Каравелов в края на ноември с. г. 
В техните предизборни обещания акцентът е поставен върху раз-
даването на земята на чифлиците на българските селяни. Една от 
първите стъпки на новите управляващи е да отхвърлят обвинени-
ята на турската страна за умишлени притеснения на мюсюлман-
ското население в Княжеството. С нота до представителите на Вели-
ките сили от 7 май 1880 г. Министерството на външните работи и 
изповеданията оспорва твърденията за малтретиране на мюсюлма-
ните, за неправомерно отчуждаване на техните имоти, за създа-
ване на трудности при влизане във владение на принадлежащите 
им недвижими имоти. Посочва се, че създадените окръжни коми-
сии са оказали пълно съдействие на завърналите се бежанци, но 
те не могат да се откажат от искане на гаранции за собствеността, 
тъй като са налице злоупотреби. Като пример се посочва случай в 
Търново, където седем лица мюсюлмани, завърнали се бежанци, са 
показали автентични документи, издадени от една и съща власт, 
доказващи тяхното неоспоримо и неограничено право върху един 
и същ имот. Не можело да се върнат и земи на бейове и влиятелни 
лица чифтликчии, присвоявали земи във вреда на своите съседи. 
Отчуждаването на имоти от местните власти за обществени нужди 
ставало законно, засягало всички поданици на Княжеството без 

55 ДВ, № 2, 4 авг. 1879.
56 Петров, М., Стоянов, И. Политиката на първото българско правителство след Осво-

бождението (юли–ноември 1879 г.) – ИПр, 1980, № 2, с. 30.
57 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България..., с. 42.
58 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., 158–160.
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разлика от вероизповеданието и срещу заплащане на собствени-
ците „при това на цени в тяхна полза“59.

При своето управление либералите, позовавайки се на Журналното 
постановление, обявяват за държавна собственост много мюсюлман-
ски имоти, които могат да бъдат реституирани само ако бившите 
им собственици платят обезщетение. Окръжните комисии, отгова-
рящи за връщането на земите на мюсюлманите, са разтурени, а тех-
ните правомощия са прехвърлени на съдилищата. През юли 1880 г. с 
указ на княз Александър I се променя редът за връщане на собстве-
ността на бежанците. Земеделските земи, които те сами обработ-
ват, както и къщите, се реституират, без да се спазват изискванията 
на Журналното постановление и дори е обещано да се изплати част 
от годишната рента. Друга земя, която се дава под аренда, воде-
ници, гори, дюкяни, се връщат само след изпълнение на Журнал-
ното постановление. Неговите изисквания важат и при продажбата 
на върната собственост60. След като на 2 август 1880 г. изтича двуго-
дишният срок за връщането на мюсюлманите бежанци, правител-
ството, очевидно под външен натиск, решава той да бъде продъл-
жен с още две години – до 2 ноември 1882 г.

Либералите третират чифлиците като образувани върху отнети 
общински и държавни земи и подготвят законопроект на тази база. В 
Кюстендилско, където проблемът с чифлиците е най-остър, е изпра-
тена специална комисия, включваща Константин Иречек и Михаил 
Сарафов. След проучване комисията излиза с мнение, че чифлиците 
са незаконни, но агите имат тапии (нотариален акт), а българските 
селяни нямат. Затова българското правителство трябва да откупи 
чифлиците и да раздаде земята им на селяните, които да ги изпла-
тят на държавата в определен срок. В духа на тези предложения е 
изготвен законопроект, приет от Народното събрание на 12 ноем-
ври 1880 г. – Закон за подобрение състоянието на земеделческото 
население по господарските и чифлишките земи61. По силата на този 
закон всяко семейство, което е работело 10 години непрекъснато 
едни и същи чифлишки земи, става техен собственик. Предвижда 
се селяните да заплатят пазарната цена на тези земи на държавата, 
а тя да заплати на чифтлик сайбиите (собствениците на чифлици). 
Що се отнася до т. нар. господарски земи, законът предвижда, че 
„всеки жител на господарската земя е собственик, притежател на 

59 Външната политика на България. Документи и материали. Т. 1. 1879–1886. София: 
Наука и изкуство, 1978, 98–100; История на българите. Българската дипломация от 
древността до наши дни. Т. 4. София: „Знание“ ЕООД, 2003, с. 232.

60 ДВ, № 72, 17 септ. 1880; Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос 
в Княжество България..., с. 38; Назърска, Ж. Българската държава и нейните мал-
цинства..., 161–162.

61 ДВ, № 93, 17 дек. 1880; Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в 
Княжество България..., 41–43.
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онези места, които е работил, работи, и на ония, от които е имал 
право да се ползува“. По този начин се узаконява собствеността на 
българите над заетите от тях чифлишки и господарски земи. На 
чифтликчиите се отнемат и пасищата, и горите, но срещу обезщете-
ние, макар и не съвсем справедливо. След четири години, на 19 яну-
ари 1885 г., отново либерално мнозинство приема нов Закон за гос-
подарските и чифлишки земи, който продължава срока за тяхното 
изплащане до 1 януари 1896 г.62 Според Горан Тодоров към лятото на 
1886 г. въпросът с господарските земи е решен. Селяните се задъл-
жават към държавата със сравнително малки суми за получените 
земи и дори започват да ги изплащат. Държавата проявява щедрост 
и през 1895 г. Народното събрание удължава срока за изплащане на 
задълженията на селяните с още 20 години, т. е. до 1916 г. Това кара 
последните да не бързат с погасяването на дължимите суми. Вой-
ните от 1912–1918 г. допълнително забавят процеса и той приключва 
след техния край, когато галопиращата инфлация рязко намалява 
фактическите задължения. На практика българските селяни пла-
щат много малко за господарските и чифлишките земи, които полу-
чават чрез държавата63.

На 3 декември 1880 г. е приет и Закон за татарските и черкезките 
земи, който постановява, че заграбените от татари и черкези земи 
се връщат на бившите им притежатели, на общините или държа-
вата64. Този закон дава допълнителна възможност за оземляване на 
българските селяни.

Действията на българските власти по отношение на собстве-
ността на мюсюлманите карат Високата порта да засили натиска 
си върху София, включително и чрез заплаха от окупация. През 
март 1881 г. османските власти прекъсват едностранно диплома-
тическите отношения и настояват българското правителство да се 
обръща към учреденото Бюро за привилегированите и автономни 
провинции. На оплакванията и нотите София отговаря с иска-
ния да бъде подобрено положението на българите в Македония и 
да им се освободят земите. По време на Режима на пълномощията 
(1881–1883) българската страна прави някои отстъпки, но не при-
ема безусловно османските искания. Държавата поема грижата за 
земите на незавърналите се турски бежанци и включва приходите 
от тях в държавния бюджет. Този въпрос се използва като сред-
ство за натиск върху Високата порта, за да възстанови диплома-

62 Йочев, Е. Законодателството на Царство България (1879–1944 г.). Конституции, 
закони, мотиви, доклади, укази, наредби-закони. София: Фондация „Отворено общес-
тво“. Б. г., 74–77.

63 Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в Княжество България..., 
с. 22, 28–29.

64 Йочев, Е. Законодателството на Царство България..., с. 67.
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тическите отношения. В края на 1881 г. Софийският окръжен съд 
издава Окръжно, с което дава къс срок на турските бежанци да 
влязат във владение на имотите си, в противен случай те стават 
държавни. Заради интервенцията на западните дипломати през 
януари 1882 г., правителството удължава срока за завръщане до 
1 февруари 1883 г., след което, съгласно Закона за господарските и 
чифлишките земи, имотите на бежанците преминават към държа-
вата. Целта е постигната – Високата порта възстановява диплома-
тическите отношения през ноември 1882 г., а от своя страна София 
прави нова отстъпка, като на два пъти удължава срока до 1 яну-
ари 1885 г. Напрежението между двете страни по отношение соб-
ствеността на бежанците се запазва и през следващите години. В 
края на февруари 1883 г. управляващият българското дипломати-
ческо агентство в Цариград Илия Цанов изпраща рапорт до Минис-
терството на външните работи и изповеданията с препоръка как 
да се отговори на оплакванията на Високата порта, че се пречи на 
мюсюлманите бежанци. Според него тези оплаквания са неоснова-
телни, защото до този момент сто хиляди мюсюлмани изселници 
са посетили България и са уредили собствеността си, а двадесет 
хиляди мюсюлмански семейства са се завърнали в България. Освен 
това, въпреки че срокът, поставен от Берлинския договор, е изте-
къл преди година и половина, българското правителство продъл-
жава да счита, че мюсюлманските бежанци си запазват собстве-
ността, но трябва да я отдадат под наем или под управлението на 
трети лица. Според него София е тази, която иска точно изпълнение 
на чл. 12 от Берлинския договор65.

Така вместо в рамките на две години, бежанците разполагат с 
цели седем години да уредят собствеността си. Това не означава, 
че българските власти не създават проблеми при реституцията на 
земята. След януари 1885 г. всички имоти на незавърнали се мюсюл-
мани стават държавна собственост. В началото на 1892 г. е публи-
куван Закон за продаване на усвоените от държавата недвижими 
полски имущества, непокрити стежания (имущества) на незавър-
налите се от бягство мюсюлмани за изплащане дълговете, които 
те имат към земеделческите и сиротските каси в Княжеството и за 
одобрение извършените вече продажби на няколко такива имущес-
тва66.

Либералите предприемат и първите мерки за регламентиране 
на духовната организация на мюсюлманите. В това отношение те 
следват традициите на руското окупационно управление. Каби-

65 Външната политика на България. Документи и материали..., 428–429.
66 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България..., с. 42, 

46–47; Тодоров, Г. Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в Княжество Бъл-
гария..., 7–8, 48–49.
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нетът на Драган Цанков изработва и на 9 юли 1880 г. публикува 
„Привременни Правила за духовно управление на християните, на 
мюсюлманите и на евреите“67. Временните правила регламентират 
духовното устройство на мюсюлманите в България и отношенията 
им с държавата. С организацията на духовните и съдебните дела 
на мюсюлманите в Княжеството са натоварени окръжни мюфтии, 
които пребивават във всеки от десетте съдебни окръга: Софийски, 
Кюстендилски, Видински, Врачански, Плевенски, Търновски, Рус-
чушки, Шуменски, Силистренски и Варненски (чл. 33). Според Пра-
вилата мюсюлманското население на съответния съдебен окръг има 
право да си избира мюфтии, като кандидатите трябва да притежа-
ват диплома „рус“ или „меншур“ от шейх-юл-исляма (чл. 32), а тех-
ните правомощия се простират както върху надзора върху джами-
ите и служещите в тях, така и върху съдебните дела на мюсюлма-
ните в съответния окръг (чл. 34). Отношенията между мюсюлман-
ското духовенство с неговата върховна духовна власт се осъществя-
ват чрез мюфтиите, които се обръщат към Министерството на външ-
ните работи и изповеданията (чл. 39). Заплащането на мюфтиите 
се поема от българската държава (3000 франка годишно за Софий-
ския мюфтия и по 2000 франка за останалите окръжни мюфтии) 
(чл. 35). Правилата постановяват, че за управлението на приходите 
и разходите на всяка една действаща джамия се грижи настоятел-
ство, съставено от трима до петима души, което се избира пряко 
от мюсюлманското население, ползващо джамията, със съгласието 
на окръжния мюфтия (чл. 25 и 26). Заплатите на свещенослужите-
лите се определят от настоятелствата (чл. 29). Във Временните пра-
вила изрично се подчертава, че джамийските приходи се формират 
от вакъфските имоти към джамиите и свещенодействията, извърш-
вани в тях, с такса, определена от настоятелството (чл. 30). Пред-
вижда се да се изработи специален закон за управлението на вакъ-
фите в Княжество България, като дотогава приходите от тях ще 
продължават да се управляват от Окръжните управителни съвети и 
ще се употребяват за джамиите, които действат или ще се открият, 
ако имат енории. Приходите от затворените джамии се употребяват, 
със съгласието на окръжния мюфтия и с одобрението на Министер-
ството на външните работи и изповеданията (МВнРИ), за духовното 
мюсюлманско училище, което ще се открие в София (чл. 38)68.

През август 1880 г. с тайно гласуване мюсюлманите в Бълга-
рия избират своите мюфтии, а през ноември с. г. княз Алексан-
дър I утвърждава десетте избрани. През следващите години, въз-

67 ДВ, № 56, 9 юли 1880.
68 ДВ, № 56, 9 юли 1880; Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., 

с. 14; Гюдуров, Д. Религиозната политика на България и мюсюлманите (1919–1925 г.). 
– В: Годишник на департамент „История“ НБУ. Т. 12 [2007]. София, 2011, с. 345.
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ползвайки се от факта, че българската власт е единствено компе-
тентна да се произнася дали изборът на мюфтия е правилен (шейх-
юл-ислямът може да се произнесе само дали избраният от българ-
ските мюсюлмани има необходимите качества да изпълнява длъж-
ността мюфтия), тя се опитва чрез различни механизми да огра-
ничи правомощията на мюфтиите69.

Вакъфите в границите на Княжеството

Българските власти се сблъскват със сериозни трудности при реша-
ването на вакъфския въпрос. Причините са от различно естество, но 
основните са свързани с това, че Княжество България се изгражда 
като светска, правова и източноправославна държава, но унас-
ледява собственост и практики, почиващи на шериата. На второ 
място те са принудени да се съобразяват с постановленията на Бер-
линския договор и произтичащите от него васално положение на 
Княжеството и правата на Високата порта по отношение на осман-
ската държавна собственост и вакъфите.

Българските власти, вече бе изтъкнато, следват политиката на 
руските както по отношение на османската държавна поземлена 
собственост, така и на вакъфите. И по времето на руското управле-
ние, и след пролетта на 1879 г. окръжните съвети продължават да 
управляват изоставените вакъфи и да ги дават под наем чрез търг с 
идеята, че ако не се явят мютевелиите, те ще станат държавна соб-
ственост70. В София са наясно със задълженията, произтичащи от 
чл. 12 на Берлинския договор, и следвайки руските препоръки, още 
на 5 септември 1879 г. Външно министерство инструктира българ-
ския дипломатически агент в Цариград Драган Цанков да уведоми 
османското правителство, че българската страна очаква Високата 
порта да му достави „кадастъра на княжеството, както и другите 
документи, отнасящи се до собствеността“71. Това искане има осно-
вание, тъй като по време на войната цялата вакъфска документа-
ция е отнесена в Цариград, а редица въпроси, свързани със ста-
тута, броя и размерите на вакъфите, остават не съвсем ясни за бъл-
гарските управляващи. От друга страна, искането показва стре-
меж проблемът да бъде отложен във времето, като отговорността се 
прехвърли на турската страна.

69 Външната политика на България. Документи и материали..., 556–558; Назърска, Ж. 
Българската държава и нейните малцинства..., с. 15, 16–21, 23; Ялъмов, И. История 
на турската общност в България..., с. 82.

70 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България..., с. 42.
71 Външната политика на България. Документи и материали..., с. 20; ЦДА, ф. 159К, 

оп. 1, а. е. 1, л. 105.



180 ВеСелин янчеВ, Владимир СтанеВ

На 8 октомври 1879 г. Драган Цанков отговаря на министъра на 
външните работи Марко Балабанов, че проучва въпроса с вакъфите 
и е стигнал до заключение, че те се разделят на две категории – пра-
вителствени и частни. Правителствените включвали земите, които 
принадлежали на Евкафа и които турското правителство е отку-
пило по времето на Танзимата. Бъдещата смесена турско-българ-
ска комисия по изпълнението на чл. 12 на Берлинския договор щяла 
да се занимае само с правителствените вакъфи, твърди Цанков. 
Той е на мнение, че тези въпроси могат да се решат и без комисия, 
а чрез преговори между българското агентство и Високата порта. 
Що се отнася до частните вакъфи – „те не са друго, освен завеща-
ние в полза на джамии, школи, чешми, кладенци, калдъръми и про-
чие, полза, в която е събран и интереса на едно или много частни 
лица“. Високата порта нямала никакво отношение по въпроса за 
частните вакъфи, които се подчиняват на шериата и според Цан-
ков те са изцяло вътрешен български въпрос. Правителството на 
Княжеството можело да ги прехвърли към което ведомство намери 
за добре72.

В ново писмо от 11 ноември 1879 г. Драган Цанков докладва, 
че продължава да търси сведения за вакъфите и тълкуването на 
чл. 12 от Берлинския договор, като в османската столица се допитва 
до представителите на балканските държави и на Русия. Румън-
ският представител го посъветвал да бъдат секуларизирани тур-
ските вакъфи, както те, османците, са постъпили с християнските. 
Сръбският дипломат не знаел нищо за вакъфите, но споделил, че 
Високата порта, без да го уведоми, е изпратила свой комисар в Бел-
град, за да обсъжда там въпроса с турските държавни и вакъф-
ски земи в Сърбия. Черногорският представител също не разбирал 
постановленията на Берлинския договор и не се занимавал с вакъ-
фите. Неговото правителство не искало да прави смесена комисия, 
защото то само щяло да уреди вакъфския въпрос. Цанков се дого-
варя с останалите балкански представители да потърсят информа-
ция от Високата порта, но това да стане дискретно, за да не излезе, 
че се стремят към бързо решаване на въпроса. В това писмо българ-
ският представител прави друга категоризация на вакъфите и ги 
разделя на такива, върху които не се строят здания, и на вакъфи, 
върху които се строят здания, или просто здания. Преди Танзимата 
земята на Турската империя се деляла на три категории: земи, които 
принадлежали на спахиите по право на завоевание; земи, дадени 
на богоугодни заведения от султаните или други завоеватели; земи 
празни, без владетели. При Танзимата и трите вида земи станали 
държавни, от които първият и третият вид се наричат мирие (дър-

72 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 8, л. 1.
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жавни) и се продават от държавата на частни лица, които стават 
притежатели. За втория вид земи – мефкуфа (т. е. посветени, вак-
фирани), за да станат такива, държавата плаща на година около 
осемнадесет милиона гроша на управлението, което се нарича 
Евкаф, натоварено да поддържа богоугодните заведения, на което 
принадлежат този вид земи. Названието мефкуфа имало същата 
сила за държавата, както и мирие. Третият вид земя си оставал сам 
по себе си мирие. По-нататък Цанков отбелязва, че някои спахий-
ски земи и след Танзимата получават правото да събират десятък 
от няколко села и да използват приходите за издръжката на бого-
угодни заведения и да ги разпределят между членове на фамилията 
си. Такива били случаите с плевенския Михал бей и ихтиманския 
бей73. Това било вид вакъф от първата категория. Втората катего-
рия вакъфи, върху които се строят здания или само здания, били 
почти всичките собственост на частни лица, които са ги завеща-
вали за богоугодни заведения при различни условия: а) наследни-
ците са длъжни да поддържат богоугодно дело с част от приходите 
на притежанието, което може да се продава или заменя с друго 
притежание, но независимо от собственика, то е длъжно да под-
държа богоугодното дело; б) притежанието не може да се продава и 
след „изгасване на потомството“ на завещателя, то преминава към 
самото богоугодно дело; в) възможно е след смъртта на наследни-
ците притежанието да се продаде и стойността му да се внесе в 
касата на Мека. Според Цанков вакъфите, споменати в чл. 12, 38 и 
39 на Берлинския договор, са земите мефкуфа74.

Външното министерство в София приема информацията на своя 
цариградски представител и изисква да продължи да събира све-
дения по вакъфския въпрос, защото „засега правителството има 
нужда само от сведения по тоя въпрос; колкото за разрешението му, 
то остава за по-после“. От Цанков се изисква да не повдига въпроса 

73 Тук става въпрос за т. нар. потомствени вакъфи във владение на няколко известни 
османски фамилии. Учредени от някой от техните предци, фамилните благотвори-
телни фондации остават под управлението на преките наследници на тези родове 
в продължение на столетия. Приходоизточниците на тези благотворителни фонда-
ции са съставени основно от доходоносни комерсиални сгради, като ханове, кер-
вансараи, безистени и хамами, но най-значими са тези от обширните им позем-
лени владения и данъците, събирани от продукцията и от населението, живеещо 
в тях. Плевенският бей, когото споменава Драган Цанков, е потомък на фамили-
ята Михалоглу, която владее огромен по размер потомствен вакъф, обхващащ както 
самия град Плевен, така и близо 20 околни села. За подробности вж.: Кипровска, М. 
Власт и общество в Плевенско… Ихтиманският бей също е от рода Михалоглу, но от 
клона на фамилията, установил се в Ихтиманскто поле, където основал голяма бла-
готворителна фондация с център гр. Ихтиман и 20 села в околността. Вж.: Янчев, В., 
Кипровска, М. Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей 
от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в. – История, 2019, № 6, 559–598.

74 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 8, л. 120–122.
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за изпращането на турски комисар в София, за да не започват и 
преките преговори по чл. 12 от Берлинския договор75.

Високата порта обаче бърза с решаването на проблемите с дър-
жавната и вакъфската собственост и възприема друг подход. При-
теснена от факта, че по-голямата част от вакъфите са преми-
нали под контрола на българската администрация и във владение 
на градските, общинските и окръжните съвети, в края на декем-
ври 1879 г. тя назначава за главен комисар в Османското импер-
ско комисарство в София Нихад паша, който да участва в коми-
сията по уреждането на тези въпроси (позната като Вакъфската 
комисия). За делегати на Портата са определени още Али Фазъл бей 
(в качеството на втори комисар) и Махмед Недим бей (секретар)76. 
Преди да заминат за София, те са снабдени с една дълга инструк-
ция относно държавната собственост и собствеността на благотво-
рителните фондации77.

Още на 22 декември 1879 г. Драган Цанков предупреждава 
София за намеренията на турските власти тази комисия да про-
даде или оцени османската държавна собственост, останала в Бъл-
гария, и да обогати турската хазна78. На 19 януари 1880 г. министъ-
рът на външните работи и изповеданията Григор Начович изпраща 
специално писмо до българския дипломатически агент в Цариград. 
В него изказва възмущението си, че Високата порта вече е изпра-
тила в София Нихад паша за комисар по уреждането на вакъф-
ските имоти, без да поиска официалното съгласие на българското 
правителство, без дори да го извести предварително, с което пока-
зала „една явна неприязненост, едно неуважение“, което не бива 
да се повтаря. Въпреки това, българското правителство решава на 
този етап да не повдига въпроса, но в бъдеще да не търпи повторе-
ние на подобни действия. Начович съобщава на Цанков, че с проб-
лема се е заел лично князът. Той назначил двама комисари, които 
да изучат въпроса за държавните имоти и вакъфите до завръща-
нето му от Петербург, където той се намира по повод тържествата 
за 25-годишнината от възкачването на Александър II на трона. 
Нарежданията му са дотогава комисията, която иска Портата, да 
не започва работа и бездействието ѝ да продължи дори до затва-
рянето на сесията на Народното събрание. Министърът пояснява: 
„Негово Височество желае да има достатъчно време и спокойствие, 
за да изучи сам тоя толкова важен въпрос, както изучава и всич-
ките други, и да си даде решението с пълно съзнание“. Подозрени-

75 Пак там, л. 119.
76 Aydın, M. Bulgaristan Komiserliği. – Belleten, 1997, No 17(21), 76–77. 
77 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria…, р. 201.
78 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 10, л. 7–8.
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ята на Начович са, че тези действия на османската страна са под-
сказани от Англия79.

Въпреки недоволството от действията на турските власти, във 
връзка с работата на предстоящата комисия българското правител-
ството предприема действия по събирането на сведения за вакъф-
ските собствености в Княжеството. На 19 януари 1880 г. Григор 
Начович, но вече в ролята си на финансов министър (той съчетава 
двата поста), и началникът на отделение в министерството Иван 
Гешов изпращат Окръжно писмо до окръжните началници. Те уве-
домяват, че правителството на митрополит Климент е решило да се 
учреди една комисия „с цел да узнае количеството, състоянието и 
родът на вакуфите в Княжеството“. Във връзка с това от окръжните 
управители се изисква незабавно да предоставят следната инфор-
мация за вакъфите: 1. количество и род на вакъфите (като гори, 
ливади, пасбища, градини, воденици, дюгени, ханища, кафенета, 
къщи, магазии), както и сведения за сегашното състояние на тези 
имущества – здрави ли са или са разрушени, генерират ли приход и 
какъв е той, нуждаят ли се от поправка и пр.; 2. за каква благотво-
рителна цел са били посветени тези имущества или техните доходи: 
например за джамии, училища, болници, сиропиталища, чешми, 
мостове и пр.; 3. самите мюлкове ли са посветени и принадлежат 
на благотворителните заведения или само техните приходи. Изис-
ква се и да се намерят и представят документите на завещанията80.

В отговор на това искане още в рамките на първите няколко 
месеца на 1880 г. в Министерството на финансите постъпват све-
дения за количеството и състоянието на вакъфските имоти по 
окръзи81. От така съставените ведомости на вакъфските имоти 
става ясно, че повечето вакъфи в Княжеството са посветени на 
джамии, медресета, текета, чешми, училища и почти липсват 
вакъфи с частни притежатели или посветени на Мека и Медина82. 
Отново прави впечатление, както и при съставените по време на 
руското окупационно управление списъци, че на места сведения за 
вакъфско имущество въобще липсват (какъвто е например случаят 
с Никополския окръг83), а като цяло информацията за вакъфските 
собствености (като напр. в Балчишки окръг84) е събирана „по пре-
дание“ на местното население и без официални документи, които 
според съставителите на ведомостите биха могли да се изискат от 
Вакъфското ведомство в Цариград. 

79 Пак там, л. 2–5.
80 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 25, л. 6.
81 Пак там, а. е. 36, л. 42–392.
82 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., с. 70.
83 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 36, л. 264.
84 Пак там, л. 174.
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Освен чрез събиране на информация за вакъфските имущества в 
рамките на Княжеството, българските власти се опитват да се осве-
домят по вакъфските въпроси и чрез своя представител в Цариград. 
В средата на февруари 1880 г. Григор Начович изпраща ново писмо 
до Драган Цанков с молба за „деятелно съдействие“ за изучаването 
на вакъфския въпрос, който бил „от крайна важност“ и който тряб-
вало да се реши „по възможност в полза на княжеството“. От пис-
мото става ясно, че самото правителство не бездейства, а си е наба-
вило литература по проблема, включително и петтомния Сборник 
от османски закони, правилници, заповеди, договори, капитулации 
и др., или т. нар. Аристархови закони. За министъра интерес пред-
ставляват издадените в последните години от Портата заповеди, 
които унищожават или секуларизират някои вакъфи и моли да му 
бъдат изпратени копия от тези заповеди и всички други разпореж-
дания, отнасящи се до вакъфите. Той натоварва Цанков и със зада-
чата да изиска от руското посолство в Цариград протоколите от 
преговорите за сключване на Санстефанския договор, за да се раз-
бере как преговарящите са гледали на въпроса за вакъфите „и дали 
има нещо, което да послужи в българска полза сега“. Що се отнася 
до съдбата на държавните имоти, според министъра, има преце-
дент в автономния санджак Ливан и е желателно да се намери нещо 
относно статута му85.

Драган Цанков отговаря след седмица, на 23 февруари 1880 г. От 
рапорта му става ясно, че той частично е изпълнил поставените му 
от министъра задачи, но има идеи как да ги решат в София. Бъл-
гарският представител в Цариград получил сведения, че досието на 
Санстефанския договор е в Петербург и препоръчва правителството 
да го изиска оттам. Що се отнася до държавните имоти и вакъфите, 
поради липса на задоволителна информация за ситуацията в Ливан, 
съветът му е да се потърси помощта на сръбското правителство, тъй 
като там вече била съставена комисия по тези въпроси. Конкретно 
по вакъфския въпрос и неговата трактовка в чл. 12 на Берлин-
ския договор Цанков счита, че българските представители в общата 
комисия трябва да накарат своите другари турци да изложат пис-
мено какво искат от вакъфите, които се намират в България. Той 
е на мнение, че турците могат да повдигнат няколко въпроса: 1. За 
сумата, която плаща турското правителство на Евкафа за вакъ-
фите, които са се намирали в България и то ги е секуларизирало 
преди Танзимата. „Нашите комисари трябува да сондират турските 
дали ще подигнат тоя въпрос и ако го подигнат, да покажат тия 
вакуфи и каква сума ся дава на Ефкафа за тях от турското прави-
телство. Разумява се, че ако част от тая сума ся дава от турското 

85 Пак там, ф. 321, оп. 1, а. е. 10, л. 63.
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правителство за богоугодните заведения в България, тя си остава 
на разположението на българското правителство“. 2. Що се отнася 
до вакъфите като тези на плевенския бей, Цанков счита, че тях-
ното бъдеще трябва да се уреди между лицата, които се ползват 
от тях и българското правителство. „Аз вярувам, пише той, че тия 
пò ще ся съгласят да наредят своите интереси с българското пра-
вителство, отколкото с турското.“ Българското, а не турското пра-
вителство трябва да се грижи и за богоугодните заведения, нами-
ращи се в България и ползващи се от тези вакъфи. Драган Цанков 
научил, че Евкафът се опитва да убеди стопаните на тези вакъфи 
да му ги отстъпят срещу някакво годишно заплащане, но те не са 
се съгласили. Според него българските комисари трябва да влязат 
във връзка с тези хора, да им прегледат документите и ще видят, 
че тези вакъфи могат да влязат в категорията на вакъфи по заве-
щание. 3. Княжеското правителство трябва да уреди и въпроса за 
вакъфите на текетата, тъй като той е вътрешен. 4. Правителствен 
приоритет са и вакъфите по завещание, които се намират в Бълга-
рия и от които се ползват богоугодни заведения на българска тери-
тория. Комисията трябва да се занимае само с онези вакъфи, отре-
дени за притежание на Мека „след изгасванието на наследниците 
на оногози, който ги е завещал“ и от които се интересува турското 
правителство. „Освен тия вакуфи, заключава Цанков, в България 
други вакуфи няма, като в другите части на империята, каквито 
са султанските вакуфи.“86

Очевидно вакъфският проблем заема важно място в дневния ред 
на първите две български правителства. Те следват руската прак-
тика и се придържат към виждането, че въпросът трябва да бъде 
решен в полза на Княжеството, като държавата поеме управле-
нието на останалите без собственици и бенефициенти вакъфски 
имоти и се върви към тяхното одържавяване. Централната власт 
се заема с издирване и събиране на сведения и документи за тях-
ното количество, род и състояние както в страната, така и в Цари-
град. Особено внимание се обръща върху изучаването на норма-
тивната база на вакъфите и на опита на съседните държави. Търси 
се и се разчита на дипломатическата подкрепа на Русия. За важ-
ността на проблема свидетелства фактът, че с него лично се анга-
жира княз Александър І. Въпреки желанието си да отложат свиква-
нето на смесената турско-българска комисия, българските власти са 
принудени да се съобразят с действията на Високата порта, да при-
емат нейните представители и да започнат разисквания по поземле-
ните въпроси (в това число и вакъфските) в изпълнение на чл. 12 на 
Берлинския договор.

86 Пак там, ф. 321К, оп. 1, а. е. 10, л. 64–65, 70, 71.
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Както бе посочено, в края на 1879 г. Високата порта назначава за 
главен преговарящ армейския офицер Нихад паша, участник в нас-
коро завършилата Руско-турска война. Реално Нихад паша играе 
и ролята на османски дипломатически представител пред българ-
ското правителство, като оглавява Османското имперско комисар-
ство в София, създадено в края на 1878 г. във васалното княжес-
тво87. Нихад паша получава титлата „Отомански комисар по вакъ-
фите“, а престоят му в София е от януари 1880 г. до декември 1885 г. 
и на практика той и неговата канцелария са тези, които прегова-
рят с българските власти по вакъфския и други поземлени въпроси 
в периода до Съединението88.

С мотиви, че се чака съставяне на ново правителство и е нужно 
време за проучване на материята от страна на българските коми-
сари, началото на работата е отложено до края на март 1880 г. Пър-
вото заседание на смесената вакъфска комисия е на 1 април 1880 г. 
Драган Цанков, който вече е поел премиерския пост и е навлязъл в 
тънкостите на вакъфския въпрос, настоява за твърд курс, като по 
сръбски пример посветените и обикновените вакъфи и приходите 
от свещените просто трябва да се одържавят89.

Двустранните преговори протичат в 83 срещи – от 1 април 1880 г. 
до 20 февруари 1885 г.90 За разлика от постоянния главен прего-
варящ от турска страна – Нихад паша, такъв от българска страна 
се сменя често – последователно са Тодор Бурмов, Никола Стойчев, 
Димитър Греков, Иванчо Хаджипенчович. Всички те са министри 
или висши чиновници в Княжеството. Комисията има големи вре-
меви пролуки в заседанията си, дължащи се и на двете страни.

Делегатите първо преговарят по въпроса за държавните осман-
ски имоти (miri emlâk), останали в България, и компенсациите, 
които Княжеството следва да плати за тях. На този проблем са 
посветени 55 заседания. Някои турски автори са приели безкри-

87 Османското имперско комисарство продължава своето съществуване до 1908 г. В 
него последователно са назначени деветима главни османски комисари. Aydın, M. 
Bulgaristan Komiserliği…, 71–125.

88 Стателова, Е., Попов, Р., Танкова, В. История на българската дипломация 1879–
1913. София: Фондация „Отворено общество“, 1994, с. 8; Proceedings of the Turco-
Bulgarian Commission on Vakifs (1880–1885). Ed. S. Kuneralp. Istanbul: Isis Press, 
2019, 13.

89 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., с. 69.
90 Proceedings of the Turco-Bulgarian Commission… За работата на комисията вж. и: 

Turan, Ö. Bulgaristan’da Türk Vakıfları. – In: Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası 
Sempozyumu Tebliğleri (21–23 Nisan, 2000, Sofya). Haz. A. Çaksu. İstanbul: IRCICA, 2002, 
205–208; Ersoy Hacısalihoğlu, N. Osmanlı-Rus Savaşından Sonra Bulgaristan’da Türk 
Vakıfları. – In: Uluslararası Sempozyum “Köprüler Kurduk Balkanlara”. Haz. H. Y. Ağa-
noğlu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008, 157–159.; eadem, Bulgaristan’ın 
Kuruluş ve Bağımsızşık Sürecinde Vakıf Meselesi. – In: Balkanlar ve Göç / The Balkans 
and Mass Immigration. Ed. A. F. Örenç, İ. Mangaltepe. Bursa: Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Kitaplığı, 2013, 517–519.
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тично твърдението на Нихад паша, че от самото начало е станало 
ясно, че българският подход е да се разисква по термините и да се 
протакат безкрайно преговорите. След тях и български изследова-
тели са възприели тази теза, без да вземат предвид вероятността 
османският комисар просто да иска да снеме от себе си отговор-
ността за неуспешните преговори91. Внимателното вглеждане в 
протоколите показва, че българските делегати категорично, ясно 
и на момента отхвърлят всички османски претенции за държавни 
имоти, въпреки че аргументите им не са особено солидни. Прегово-
рите по този въпрос приключват, без да бъде постигнато съгласие.

Същата съдба имат и преговорите по вакъфския въпрос. Той е 
поставен чак на 56-ото заседание, на 17 ноември 1881 г., след година 
и половина работа на комисията. Впрочем още през юни 1880 г. 
Нихад паша достига до извода, че крайният резултат и в тази област 
ще е провал. Същото той повтаря и в доклади до Цариград през 1883 
и 1884 г. Неговото мнение е, че българската страна отхвърля всичко 
и не се интересува от поетите задължения. Българските делегати 
също не очакват резултат92. Заседанията продължават до 20 февру-
ари 1885 г., когато османските делегати се оттеглят от комисията с 
мотива, че трябва да получат нови инструкции от османското пра-
вителство93.

Обвиненията, че българите нарочно бавят работата на комиси-
ята, не са съвсем точни. Например още на 7-ото заседание от 6/18 
май 1880 г. Тодор Бурмов предлага, за да не се губи време, да бъдат 
разгледани не държавните имоти, а вакъфите. Неговите аргументи 
са, че това се прави като доказателство, че българската страна не 
цели протакане работата на комисията. Но именно Нихад паша не 
подема тази инициатива94. През декември 1884 г. българските деле-
гати заявяват, че имат инструкция от своето правителство в най-
кратки срокове да приключат с въпроса за вакъфите, но предло-
женото от тях решение е отхвърлено от османските им колеги като 
неприемливо95.

Протакането на работа е отговорност и на двете страни. Нихад 
паша има обичай да държи дълги лекции и увлечен в любимия си 
назидателен тон, често се повтаря. При това дори той обърква раз-
личните категории вакъфи. Заседанията на комисията се състоят 
на практика от пространна пледоария на единия, а на следващото – 
от още по-пространен отговор на другия комисар. Понякога делега-

91 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., р. 202; Джамбазов, И. Религиозната организация 
на мюсюлманите в България..., с. 393.

92 Proceedings of the Turco-Bulgarian Commission..., p. 14, 232.
93 Ibid., 13–14.
94 Ibid., 27–28.
95 Ibid., p. 232.
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тите си изпускат нервите. Обвиненията в неразбиране и изопача-
ване на чл. 12 на Берлинския договор са обичайно явление, като тук 
трябва да припомним мнението на Дондуков, че този член допуска 
различно тълкуване. Случва се страстите да се разгорещят, както 
става през август – септември 1881 г., когато Тодор Бурмов иска от 
Нихад паша да оттегли думите си, засягащи достойнството на Кня-
жеството96.

Много време – повече от една година, както и нерви, са изгубени 
по един на пръв поглед технически въпрос – и двете делегации искат 
една от друга списък на вакъфите и техните имоти в България, след 
като е пределно ясно, че и двете разполагат с такива. Но до края на 
заседанията така и отказват да ги представят97. Както Нихад паша 
признава – при този начин на работа комисията се върти в „ома-
гьосан кръг“98. Може да се предположи, че и двете страни не искат 
да разкрият картите си, а всяка тяхна грешна стъпка е свързана с 
немалко финансови загуби.

През 1882 г. става ясно, че Нихад паша получава информация 
за действията на българското правителство относно вакъфите от 
местните мюфтии. Раздразнен, външният министър д-р Георги Въл-
кович забранява на мюфтиите да дават сведения на друг, освен на 
него. От своя страна Нихад паша обвинява българското правител-
ство в грубо нарушение на чл. 5 от Берлинския договор, а и на Тър-
новската конституция, които предвиждат да не се правят никакви 
пречки пред взаимовръзките на отделните религиозни общности и 
техните духовни водачи99. Като резултат, в София вероятно започ-
ват да гледат на мюфтиите като на „пета колона“, според един по-
късно възникнал термин.

Междувременно османското правителство учредява друга коми-
сия в Истанбул, която да следи преговорите в София и да направи 
оценка на ситуацията. През август 1883 г. тази комисия заявява, 
че в противоречие с Берлинския договор българите си присвоя-
ват имуществата на вакъфите, като твърдели, че преди войната от 
1877–1878 г. османското правителство е имало право само да кон-
тролира и подпомага вакъфите, и че това право просто се прех-
върля на българското правителство. Ето защо, поддържайки дву-
смислената ситуация и протакайки обсъжданията на понятията, 
българите поемали контрола върху тези имоти100.

96 Ibid., 168–169.
97 Ibid., 171–173.
98 Ibid., p. 184.
99 Ibid., p. 195.
100 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., р. 202; Джамбазов, И. Религиозната организация 

на мюсюлманите в България..., с. 393.
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От гледна точка на османската делегация, Берлинският договор 
признава правото на османското правителство да използва вакъф-
ските институции според техните основни принципи. Все пак в 
съответствие с тези принципи се споменават някои ограничения, 
засягащи мюсюлманското население и наследниците на вакъфите, 
както и институцията на Главното управление на вакъфите, но 
всички религиозни сгради и техните доходи би трябвало да бъдат 
използвани от мюсюлманите. Другите сгради, като мостове, чешми 
и др., могат да бъдат използвани от всички, но по първоначалното 
си предназначение. Онези религиозни сгради (като джамии и т. н.), 
които не могат да бъдат използвани от мюсюлманите, трябва да се 
прехвърлят на османското правителство, за да бъдат употребени за 
същите цели101.

През 1884 г. българският делегат в комисията Димитър Греков 
излага българската позиция – всички вакъфи в България са оста-
вени в разпореждане на българското правителство, а тези, пред-
назначени за бенефициенти в Османската империя, са отчуждени 
в полза на Високата порта. Само вакъфските имоти, приходите от 
които са предназначени за обекти извън България, ще бъдат про-
дадени в полза на Високата порта. По никакъв начин не могат да 
съществуват повече вакъфите, които се изразяват в получаване 
на данъци, защото данъците принадлежат на държавата. Всички 
останали вакъфи продължават да съществуват, следователно няма 
да бъдат продадени в полза на Османската империя. Джамиите, 
които не служат за упражняване на култа поради липса на мюсюл-
мани, трябва да станат публична държавна собственост. Имотите 
от истинските вакъфи, предназначени за поддръжка на култа или 
бенефициенти, които се намират в пределите на България, ще оста-
нат да действат за целта, за която основателите им са ги определили. 
Следователно приходите от тях не могат да бъдат в полза на Висо-
ката порта. Още по-малко пък да се отчуждават в неин интерес102. 
Справедливата забележката на Нихад паша, че Рилският мана-
стир, както и други манастири в България, експлоатират и получа-
ват приходи от имоти в Османската империя, е оставена без внима-
ние. На обвинението на османския делегат, че привилегии за съби-
ране на данъци са съществували векове, преди да го има Княже-
ството, а сега българите искат да ги анулират, Греков отговоря, че в 
минали времена султаните са прехвърлили свои суверенни данъчни 
права върху частни лица, но тези права приключват в момента, в 
който султанът губи суверенитета си върху Княжеството103.

101 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България..., с. 405.
102 Proceedings of the Turco-Bulgarian Commission..., 209–210.
103 Ibid., 214–215, 221.
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Не е изненада, че османските делегати не приемат това предложе-
ние. Затова Високата порта се обръща към западните Велики сили, 
подписали Берлинския договор, с молба те да се намесят и гаранти-
рат османските интереси. Такъв е апелът през февруари 1884 г. на 
османския външен министър към британското правителство. През 
март с. г. британският външен министър лорд Гренвил натоварва 
своя представител в София да сподели с българското правителство 
опасенията, че работата на смесената комисия не върви, срокът е 
изтекъл, а многобройните заседания завършват, без да бъде постиг-
нат резултат. Лорд Гренвил напълно подкрепя османските притес-
нения и смята, че България не може да не изпълни задълженията си 
за държавните имоти. Но в британската дипломатическа нота няма 
и дума за вакъфите104. Липсват сведения тази британска акция да 
е постигнала какъвто и да е успех, а и в София не разглеждат Лон-
дон като български приятел в този период.

По-късно османската дипломация отправя молба към френ-
ското правителство да окаже натиск върху България да спазва 
постановленията на договора. Париж изисква от своите дипломати-
чески представители в София и Цариград повече информация по 
въпроса105. Общото мнение на последните, изразено през октомври 
1884 г., е, че българското правителство погрешно тълкува чл. 12 на 
Берлинския договор и се стреми да поеме владението върху някои 
вакъфи. Отново по молба на Високата порта, в началото на сеп-
тември 1885 г., френското правителство интервенира в София, но 
без резултат. Последният опит за намиране на някакво решение е 
на османското правителство, което предлага докато не се постигне 
окончателно решение, вакъфите да се управляват от турско-бъл-
гарската комисия, контролът върху средствата им да се предаде 
на мютевелиите, а ако няма такива – на мюсюлманските общини. 
Политическите събития, свързани с провъзгласяването на Съеди-
нението на Източна Румелия с Княжество България, отлагат прего-
ворите и не се постига никакво споразумение106.

Смесената комисия не се събира никога повече, с което прик-
лючва нейната дейност по чл. 12 на Берлинския договор. Тя така и 
не успява да реши нито един въпрос, не постига съгласие по нито 
една точка. И това не е чудно, тъй като позициите на двете страни 
са диаметрално противоположни. Българските комисари разглеж-
дат проблема през призмата, че всичко, свързано с османските 
предложения по вакъфите, е недопустима намеса във вътрешните 
работи на Княжеството. В чл. 12 на Берлинския договор те виж-

104 ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а. е. 159, л. 6–11.
105 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., р. 203.
106 Ibid., р. 204; Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в Бълга-

рия..., с. 50.
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дат опасна възможност Високата порта да запази силни стопански, 
религиозни и съответно политически позиции в България, което е 
заплаха за бъдещето на Княжеството и успешно я парират.

Османските делегати често проявяват имперско самочувствие, 
напълно неподходящо за случая. Самочувствие не липсва и на бъл-
гарските, независимо кой е пръв комисар в конкретния момент. 
Те не приемат, че са призвани да осигурят изпълнението на един 
договор, за когото вътрешно са убедени, че е дело на междунаро-
ден заговор срещу България и не желаят да се занимават с проблем, 
символ на омразното минало, от което всички българи искат да се 
оттласнат и да забравят. При това имат усещането, че представля-
ват нова, модерна държава, която във всички случаи е по-добра от 
Османската империя и изобщо не го крият, а подобно поведение 
няма как да допринесе за напредъка на дискусиите107. Трябва да 
се признае, че и Берлинският конгрес не постъпва особено мъдро, 
като оставя подобна деликатна тема в ръцете само на двете заин-
тересовани страни.

Смесената турско-българска вакъфска комисия е удобен параван 
за българските управляващи, когато те не искат да решат някой 
явно неизгоден за Княжеството случай с оправданието, че комиси-
ята още не е взела окончателно решение по него. Това изобщо не им 
пречи самостоятелно да решават други случаи в българска полза. 
По този начин е пропусната възможността да бъде приключен 
един въпрос, който ще създава проблеми в двустранните българо-
османски отношения още дълго време, а и оставя мюсюлманските 
общини в България във висящо положение. Съвременните автори 
са склонни да обвиняват, невинаги оправдано, българските прави-
телства в протакане на преговорите с надеждата проблемът да се 
реши от само себе си. Но те пропускат очевидния факт, че въпросът 
е наистина много сложен. Не е случайно, че хора, които са най-запоз-
нати с вакъфите, като Тодор Бурмов, Драган Цанков, Леонид Собо-
лев, Димитър Греков, Илия Цанов, Григор Начович, в разглеждания 
период са министър-председатели или министри и те не успяват да 
открият или да наложат формула за решаването на този проблем. 
Не бива да се забравя и това, че в първите години на съществуване 
на България правителствата се сменят прекалено често и нямат 
време да изработят своя линия на поведение по вакъфския въпрос. 
А и острите вътрешнополитически сблъсъци в България отклоняват 
вниманието им в съвсем друга посока. По този начин решението на 
вакъфския въпрос е оставено за бъдещето.

107 Димитър Греков дори заявява веднъж, че няма да допусне османска намеса в Бъл-
гария, която е независима държава, знаейки чудесно, че последното не е точно 
така.
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До 1885 г. в Княжество България не е приет закон за вакъфите, но 
съгласно Привременните правила за духовно управление на хрис-
тияните, на мюсюлманите и на евреите, българските власти не 
посягат и разчитат на вакъфите като основен приходоизточник на 
мюсюлманските вероизповедни общини, за издръжката на мюсюл-
манското духовенство и храмове, както и на мюсюлманското 
духовно образование. Този факт се признава и от чужди изследо-
ватели, които отбелязват, че мюсюлманите могат да управляват 
вакъфи, принадлежащи към функциониращите джамии и др., но 
под егидата на българското Министерство на външните работи и 
изповеданията. Самото управление се осъществявало от джамий-
ското и/или вакъфското ръководство108.

В изпълнение на постановленията на Временните правила, на 
14 юли 1880 г. министър-председателят и министър на външните 
работи Драган Цанков изпраща специален циркуляр до окръжните 
управители, като им обръща внимание върху чл. 30 и 38 и изисква 
да разпоредят: 1. настоятелствата, които ще се избират в техния 
окръг за управление на приходите и разходите на джамиите, които 
са отворени и където се извършва богослужение, „да привеждат в 
известност тия вакъфи, които са завещани за поддържане такива 
джамии, като ги отделят от другите вакъфи, назначени за други 
цели“; 2. настоятелствата да представят списъците на вакъфите 
от първия род в окръжните и градските управления, които след 
проверка „да направят постановления, като покажат и потвърдят 
самите вакъфи, за поддържането на сега отворените и които има 
нужда да се отворят джамии, така и годишните им приходи от тези 
имоти“. Целта е да се приведе в изпълнение чл. 38 от Привремен-
ните правила; 3. приходите от тези вакъфи, завещани на джами-
ите, които няма нужда да се отварят, ще се прибират и управля-
ват от окръжните съвети до ново разпореждане. Накрая Цанков 
изисква, след като постановленията бъдат изготвени от градските 
и окръжните съвети, те да му бъдат изпратени, „за да стане разпо-
реждание за отпускание необходимите за джамиите средства“109.

108 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., р. 201.
109 ДВ, № 60, 30 юли 1880. Този циркуляр придобива следната интерпретация в новата 

българска историография: „В документа се нарежда да се подготвят за предаване 
само на джамийските вакъфи и то на действащите храмове. Те ще се опишат в 
регистри, които ще могат да се коригират (в смисъл редуцират) от (доминираните от 
българи) окръжни и градски съвети. Останалите имоти, дори на отворени джамии, 
няма да се връщат, а приходите им ще се контролират от окръжните съвети. Така 
само с един документ правителството на ЛП показва как едновременно изпълнява 
чл. 5 и чл. 62 от Берлинския договор и чл. 29–30 от Духовните правила и как нару-
шава чл. 12 на същия договор и чл. 67–68 на Търновската конституция“. Вж.: Назър-
ска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., с. 70. Тя се позовава на цир-
куляр, публикуван в ДВ, № 60, 30 юли 1880, но го датира от 11 вместо от 14 юли.
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Във връзка именно с въвеждането в сила на приетите през месец 
юли Привременни правила, според които приходите от недвижимите 
вакъфски имущества следва да се отстъпят на отворените за свеще-
нодействие джамии, както и за тези, които предстоят да се отворят, 
в случай че има достатъчно енориаши, на 2/14 август 1880 г. минис-
търът на финансите Петко Каравелов изпраща Окръжно писмо. С 
него той разпорежда на окръжните управители в най-кратки сро-
кове да предоставят сведения за броя на отворените джамии в съот-
ветния окръг, както и за недвижимите вакъфски имоти и техните 
приходи, които принадлежат на тези джамии. Те щели да послужат 
за това средствата да бъдат отпуснати на окръжните съвети, за да 
могат те да ги предадат на настоятелствата на действащите джа-
мии110.

Много бързо след това министърът на финансите Петко Караве-
лов стига до извода, че окръжните съвети не се оказват добри сто-
пани на държавните и вакъфските имоти, а и не събират редовно 
наемите от тях. Затова с ново Окръжно от 11 август 1880 г. Кара-
велов нарежда отнемането на завеждането на недвижимите тур-
ски и вакъфски имоти от правомощията на окръжните съвети и 
ги прехвърля върху финансовите чиновници от своето министер-
ство, които се ангажират със събирането на техните наеми, както 
и с доставянето на сведения относно приходите им. Отдаването под 
наем на такива имоти трябвало да се извършва след предварителна 
обява и публичен търг в Общинския съвет, но да се утвърждава от 
Министерството на финансите111.

На 17 септември 1880 г. княз Александър І издава указ за начина 
на използване на приходите от вакъфските имоти. Според него при-
ходите от вакъфските имоти, завещани за поддържане на джамии 
и техните служители, които до този момент са се внасяли в ковчеж-
ничеството заедно с другите приходи от вакъфите под названието 
„условно постъпили суми“, следва да се предоставят на Министер-
ството на външните дела и изповеданията, което отсега насетне 
се ангажира с изплащането на необходимите суми за нуждите на 
функциониращите джамии и техните служители, съгласно чл. 38 от 
Привременните правила за духовното управление на християните, 
на мюсюлманите и на евреите112.

Цитираните документи говорят за яснота и последователност в 
политиката на българските управляващи относно правата на мюсюл-
маните и съдбата на вакъфите. В центъра на тяхното внимание са 
т. нар. джамийски вакъфи, които трябва да бъдат декларирани от 
мюсюлманските настоятелства, обследвани и потвърдени от мест-

110 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 25, л. 30.
111 Пак там, л. 34–35, 40.
112 Пак там, а. е. 5, л. 24; ДВ, № 75, 27 септ. 1880.
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ните власти, чиито приходи се събират от чиновниците на Финан-
совото министерство, но се предават на Министерството на външ-
ните работи и изповеданията. Именно то ги разпределя за ползване 
от действащите джамии и служещите в тях лица. 

Това се потвърждава и от съвременници, и от изследователи. 
През 1880 г. окръжният началник в Силистра твърди в доклад до 
София, че: „... тукашните вакуфи се управляват от самите турци“, 
а доходите им се употребяват за поддръжката на джамиите113. През 
1913 г. Г. Стрезов защитава мнението, че в самото начало на българ-
ската държава приходите от вакъфите на онези джамии, чиито ено-
риаши са се завърнали, се ползват по предназначение, а бившите 
мютевелии се оставят по местата. Той цитира Окръжно от 17 август 
1884 г. на Министерството на финансите, което потвърждавало, че 
всички имоти на същински вакъфи се предават на мюсюлманските 
общини114. Доколко разпределението на получаваните от вакъфите 
приходи се извършва в полза на мюсюлманските общности и култ, 
доколко е справедливо и ритмично е отделен въпрос, заслужаващ 
специално изследване.

Според други изследователи българските власти, в лицето на 
Финансовото министерство, бавели реституциите на джамийските 
вакъфи и едва в края на 1882 г. започнало тяхното връщане, про-
дължило и през 1883–1884 г. Процесът бил бавен и след силен натиск 
от Цариград и западните представители, през май 1885 г. външ-
ният и финансов министър Илия Цанов наредил предаването да 
бъде доведено докрай, но това така и не станало факт до 1886 г. в 
отделни области, тъй като или религиозните служители са емигри-
рали, или имотите били разрушени и отчуждени115.

Факт е, че разрушаването и отчуждаването на джамии и вакъф-
ски имоти е продължено и от българските власти116. Както свиде-
телства Константин Иречек, именно в началото на 1880 г. е взри-
вена с динамит джамията при двореца (бившия конак)117. Очевидно 
тя няма място в новия център на българската власт, който е естест-
вено отрицание на османското наследство, на „ориенталщината“ и 
е символ на стремежа към европеизация. Българското общество ще 
трябва да измине дълъг път, докато започне да приема османските 
архитектурни паметници като културно наследство. Но не бива и 
всяко разрушение от онова време да се представя като злонаме-
рено действие на българските власти. Започналата модернизация 

113 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 36, л. 55.
114 Стрезов, Г. Аграрния въпрос – поземлената собственост в Нова България..., с. 44.
115 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства..., 71–72.
116 Koyuncu, A. Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi… .
117 Иречек, К. Български дневник. 1879–1884. Т. 1. Пловдив–София: „Христо Г. Данов“, 

1920, 105–109. Вж. и Koyuncu, A. Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi… .
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и благоустройство на българските градове, прилагането на план-
квадратна мрежа изисква отстраняването на пречещите здания. 
Логично е, че усилията са насочени към центровете, където са кон-
центрирани джамии, конаци и други османски административни 
и религиозни сгради. Не се споменава често, но в София са раз-
рушени и пречещи църкви, въпреки протестите на християните118. 
Освен това местните власти често обосновават действията си с 
това, че запуснати османски здания се рушат и създават опасност 
за живота на жителите, което е напълно възможно предвид масо-
вото изселване на мюсюлманите и последвалото занемаряване на 
останалите безстопанствени сгради119.

И след 1879 г. отнетите от руснаците вакъфски здания продължа-
ват да се използват за обществени и държавни нужди. Продължена 
е и практиката за обявяването на турски джамии за бивши пра-
вославни храмове, като показателен е примерът в София, където 
Българската православна църква обявява почти всички софий-
ски джамии за бивши църкви и манастири120. Чрез отдаването под 
наем, целенасочено разрушаване, отклоняване на приходи, отказ 
за отпускане на средства за ремонт и поддръжка много вакъф-
ски имоти западат и изчезват. Факт е обаче, че Министерството 
на финансите събира информация за състоянието на вакъфските 
имоти и отделя суми за извършване на ремонти, особено през 1883–
1885 г.121 Йомер Туран потвърждава, че българското правителство 
отпуска средства за поправки на мюсюлмански сгради, но това 
било спорадично, а сумите са символични и недостатъчни122. Друг е 
въпросът, че претенциите на мюсюлманските общини често са нео-
босновани и силно завишени.

Заслужава да се отбележи, че част от вакъфите са унищожени не 
от българските власти. В редица документи от онова време откро-
вено се посочва, че „много ръководители на вакъфите, вместо само 
да управляват, използват ислямските вакъфи като бащиния, про-
тив шериата и законите. Те, кандардисвайки народа с помощта на 
българите, продават вакъфите“. С други думи, „престъпленията 
на българите“ се правят „с помощта на отговорни вакъфски дея-
тели и с участието на някои мюсюлмани“123. Както посочва осман-
ският комисар Али Феррух бей, българските мюсюлмани са изиг-
рали важна роля за разграбването на вакъфите. След войната от 
1877–1878 г. те страдали от отчаяние и корупция и губели надежда 

118 Ганчев, Д. Спомени. В. Търново: „Слово“, 2005, с. 408.
119 Koyuncu, A. Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tasfiyesi… .
120 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 69, л. 1–102; а. е. 70, л. 1–156.
121 Пак там, а. е. 131, л. 14–16, 40.; а. е. 153, л. 99, 105; Назърска, Ж. Българската дър-

жава и нейните малцинства..., 70–71.
122 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., 196–197.
123 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България..., с. 405.
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и увереност, че ще се възстановят. Деморализирани и несигурни, 
те започнали да експлоатират и злоупотребяват с вакъфите. Някои 
от тях смятали, че „[...] вместо да позволяваме на българите да про-
дават и използват нашите вакъфи, нека ние го направим“. Мюсюл-
мани подпомагали българските администратори да злоупотребяват 
с вакъфските имоти и доходи. Както посочват някои съвременни 
изследователи, въпреки нежеланието им да се обобщава, „наличи-
ето на корупция в мюсюлманската общност улеснява българската 
задача“124.

Действително младата държава събира приходи от вакъфи, но 
те не са тъй много и редовни. В запазените ведомости от Самоков-
ско, Кюстендилско, Софийско, Берковско, Врачанско, Оряховско, 
Балчишко те са от вакъфски гори, полета, ниви, ливади, дюкяни, 
къщи, воденици, ханове, фурни, празни места, както и от продажба 
на недвижими имоти. Прави впечатление, че най-високи са постъп-
ленията от дюкяни, къщи, воденици, т. е. от покрити имоти125. През 
тези първи години сумите от вакъфските приходи, постъпили в 
бюджета, са крайно неравномерни. За 1879 г. те са 33 184 фр., 
за 1880 г. – 22 611 лв., а за 1881 г. – едва 7098 лв. През 1882 г. има 
леко увеличение – 11 081 лв., за да се стигне до истински скок през 
1883 г. от 131 285 лв. и нов спад през 1884 г., когато постъпват само 
34 537 лв. Относително устойчиви са приходите от окръзите Лом-
ски, Врачански и Свищовски. Впечатлява положението в Плевен-
ски окръг. Там през 1879 г. и 1880 г. не са отчетени приходи, през 
1881 г. те са 312 лв., през 1882 г. – 532 лв., докато през 1883 г. са цели 
65 113 лв., за да спаднат през следващата година на 166 лв. Такива 
аномалии се наблюдават и в Търновски, и в Разградски окръг. Не се 
отчитат никакви приходи от вакъфски имоти в Софийски окръг за 
1880–1883 г., а за 1884 г. те са 18 073 лв.126

* * *

Проблемът със съдбата на вакъфите в първите години на съществу-
ване на свободна българска държава намира различни интерпрета-
ции в историографията. Изследователите, проучващи мюсюлман-
ските общности в България, особено след промените през 1989 г., 
са склонни да обвиняват руските и българските власти в множес-
тво нарушения и престъпления. Налага се мнението, че до 1885 г. 

124 Turan, Ö. The Turks in Bulgaria..., р. 206.
125 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 38, л. 2, 3, 17, 19–20, 25, 26, 41, 49, 52, 61, 65, 76; а. е. 39, 

л. 14, 15, 19–20, 32, 44, 47, 54, 79, 100, 102.
126 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства ..., с. 271; ЦДА, ф. 166К, 

оп. 1, а. е. 868, л. 44.
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вакъфите не са връщани на собствениците им, отчуждавани са в 
държавна или общинска полза, директно са разрушавани или са 
оставяни да се срутят сами поради липсата на ремонт. Приходите 
от вакъфите са одържавявани, насочвани към други получатели, а 
средствата от джамийските вакъфи са разпределяни неритмично, 
нелогично и тенденциозно. Липсата на средства води до закриване 
на турски училища и до спиране изповядването на култа в някои 
райони, с което се нарушава Берлинският договор, а и Търновската 
конституция127.

В случая съзнателно или неволно се игнорират редица факти и 
обстоятелства, свидетелстващи, че българските власти юридически 
и практически гарантират гражданските, политическите и верските 
права на мюсюлманите. Те допускат запазването на вакъфите, но 
ситуирайки ги в новата обстановка на светска, правова и християн-
ска държава. Българският управленски елит, независимо от полити-
ческите си различия, противопоставяния и липсата на държавничес-
ки опит, твърдо отстоява независимостта на младото Княжество и 
парира опитите на Османската империя да върне правото си на вла-
дение на държавни и вакъфски имоти и чрез тях да запази своите 
позиции на влияние и контрол върху бъдещето на България. Не бива 
да се пренебрегва и ефектът на реципрочност, тъй като Високата 
порта далеч не спазва своите ангажименти по отношение на бълга-
рите в империята. София и Цариград взаимно се обвиняват в нару-
шаване на Берлинския договор, като и двете страни нямат никакво 
намерение да изпълнят задълженията си, но много държат публично 
да се сочат една друга с пръст. При това нарушаването на даден член 
на договора от страна на България или Османската империя им дава 
взаимно „морално право“ да не спазят някое друго негово постанов.
ление. И докато двете съседни държави практикуват този странен 
танц, последствията обичайно са за сметка на обикновените хора.

127 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства ..., с. 81.
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Вакуфъ и вакъфъ. с. м. Т. Вакфъ. Недвижим имот, посветен на джа-
мия или на какво да е богоугодно, благотворително и общополезно учреж-
дение; вакуф. От тия имоти едни са изцяло владане на такива учрежде-
ния, а други си имат стопани частни лица, които си им владат, но пла-
щат за тях по нечто за учреждението, на което тия имоти са посветени.

Найден Геров. Речник на българский език. 
Част първа. А-Д. Пловдив, 1895.

Въведение

За вакъфите в Източна Румелия като културно-религиозен фено-
мен и като социално-икономически факт българската научна 

книжнина казва съвсем малко. Почти нищо. Отсъствието на про-
блема в изследователските дискурси може да се обясни с множе-
ство обективни и субективни фактори. Към обективните без вся-
какво колебание следва да се посочи оскъдната, разпиляна и факти-
чески несистематизирана архивна документация на Източна Руме-
лия1, както и труднодостъпните исторически извори от чужд (преди 
всичко османски) произход. Но главната причина, мисля, е, че в исто-
риографията краткото съществуване на Източна Румелия неизменно 
се разглежда и интерпретира като интегрална част от българската 
история.

Оформила се в изминалото вече столетие през парадигмата за 
национална държава, концепцията е засвидетелствана в очер-

1 Боянов, Ст. Институции и архиви в Източна Румелия (1878–1885 г.). София: Иврай, 
2016.
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ците на съвременници2, в базовото и единствено засега моногра-
фично изследване на Елена Стателова3, както и във всички общи 
и/или тематични публикации по нова българска история4. За ней-
ното утвърждаване има, разбира се, достатъчно и все убедителни 
аргументи. Основната част от тях се основават на националната (в 
конкретния случай собствено българска) идея за духовно възраж-
дане, църковна еманципация и политическо освобождение; обосно-
вано те се свързват с активното и сравнително масовото участие 
на южнобългарите в Априлското въстание от 1876 г.; с организира-
ните им протести и борба срещу решенията на Берлинския договор 
за разпокъсването на нацията (1878); с численото превъзходство на 
българите в Южна България спрямо другите етнически общности 
и с осъзнатите им, целенасочени усилия за доказване и утвържда-
ване на българския характер на областта; с непрекъсващото дви-
жение за обединение с Княжество България; с инициативата и пла-
нираните действия именно на южнобългарите за прогласяване на 
Съединението през 1885 г.

Проблемът при тази устойчива историографска концепция е, че 
тя не подтиква към опознаването на областта като специфична за 
европейския държавнотворчески опит автономия, нито допринася 
за проучването на Източна Румелия в битността ѝ на де факто про-
винция на Османската империя. При такъв режим на историчност 
османското наследство се пренебрегва изцяло или в най-добрия слу-
чай получава образа на маловажен и незначителен за изследване 
фактор без особено влияние в обществените отношения, в култур-
ния и религиозния живот, в битовото общуване и човешките взаи-
модействия, в стопанското и социалното развитие на провинцията. 
Изследователският интерес видимо не е благосклонен и към вакъ-
фите, без съмнение част (или елемент) от османското наследство.

В настоящия текст представям отношението на румелийското 
управление към вакъфските имоти в значението им на специфи-
чен вид собственост. Провинциалната политика към собствеността 
и усилията както на изпълнителната, така и на законодателната 
власти да идентифицират и да дадат законодателна дефиниция по-
специално на институцията на частната собственост е рамката, в 

2 Радев, С. Строителите на съвременна България. Т. 1. първо изд. София, 1910; Боб-
чев, Ст. С. Източна Румелия. Исторически поглед, устройство, законодателство и пра-
восъдие (Приноси към новата история на българското право). София, 1924; Маджа-
ров, М. Източна Румелия (Исторически преглед). София, 1925. 

3 Стателова, Е. Източна Румелия (1879/1885). Икономика, политика, култура. София: 
Отечествен фронт, 1983. 

4 Не е възможно да се изброят хилядите заглавия, но е достатъчно да се посочи, че исто-
рията на Източна Румелия обзорно или по-детайлно е включена във всички универ-
ситетски лекционни курсове, колективни и индивидуални трудове по нова българска 
история.
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която разглеждам съдбата на вакъфските имоти от 1879 до 1885 г. 
Целта на изложението е не толкова да намери окончателен отговор 
на проблема, а преди всичко да се опита да внесе повече яснота 
в същността на самия проблем. При интерпретацията на Източна 
Румелия съзнателно не търся приликите и/или отликите с Княжес-
тво България и основавам разсъжденията си на собствената исто-
рия на областта, в която активна роля имат, освен българите, и тур-
ците, и гърците, и евреите и др., а и османските имперски власти.

Започвам изложението си с разпоредбите на Органическия устав 
(ОУ), защото в хода на проучването се убедих, че съществува голяма 
доза неяснота и обърканост по отношение точния смисъл на множес-
тво понятия, включително и на понятието „собственост“. Собстве-
ността е икономически, но и социален феномен и като понятие е по-
обхватно от правото-свобода на собственост. Органическият устав, 
съставен от европейски експерти и познавачи на модерните по това 
време конституции, прави разлика между няколкото съществуващи 
в европейските държави форми на собственост (държавна, обща/
общинска, частна), урежда и техния правен статус за Източна Руме-
лия, като същевременно не просто декларира, а и гарантира непри-
косновеността на частната недвижима собственост.

Източнорумелийските режими и при първия главен управител 
(Алеко Богориди), и при втория (Гаврил Кръстевич) стриктно съблю-
дават и прилагат на практика конституционните разпоредби за соб-
ствеността. Последователната им политика в защита на частната 
собственост и за установяване на правов ред в удостоверяването, 
притежанието и ползването на видовете недвижими собствености 
описвам и анализирам във втория опус. С него се опитвам да обек-
тивизирам в някаква степен широко тиражираната и до днес сиро-
махомилска интерпретация в стопанско-историческата литература, 
която окачествява тази политика като изцяло негативна – „удар“ и 
„настъпление“ срещу интересите на бедните български селяни5.

В отделен текст проследявам перипетиите на Законопроекта за 
преобръщането в свободна собственост на вакъфските недвижими 
имоти от съставянето му към есента на 1880 г., през обсъждането 
и приемането му на два пъти от Областното събрание – през 1881 
и 1882 г., до утвърждаването му от султана като областен закон 
през 1885 г. В проучването на този драматичен сюжет бях улеснена 
от коректните информации във в. „Марица“ и от Стенографските 
дневници на Областното събрание. Истински значими по темата 

5 Беров, Л. Аграрното движение в Източна Румелия по време на Освобождението. – 
Исторически преглед, 1956, № 1, 3–35; Икономиката на България до социалистичес-
ката революция. София: Наука и изкуство, 1989, 276–279; Стателова, Е. Източна 
Румелия…, 130–131; Саздов, Д., Пантев, А. и др. История на националното и све-
товното стопанство. София: Унив. изд. „Стопанство“, 2002, 189–190.
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документи обаче намерих в личния архивен фонд на Георги Груев, 
автор на Законопроекта, заместник-председател, а после и предсе-
дател на Вакъфската комисия6.

Георги Груев (1832–1899), роден брат на прочутия народен учител и 
директор на народното просвещение Йоаким Груев, е фигура малко 
позната, рядко споменавана и цитирана в историята на Източна 
Румелия7. Както впрочем е недооценено и цялото негово поколе-
ние, изнесло на раменете си образцовото устройство и уредбата на 
областта, а с жестовете си създало обществен климат на етническа 
толерантност, верска търпимост и зачитане правата на „другия“. 
(Тук ранглистата може за започне с имената на Алеко Богориди, 
Гаврил Кръстевич, Георги Вълкович, Найден Геров, Иванчо Хаджи-
петров, д-р Стоян Чомаков, Тодор Кесяков, Йоаким и Георги Груеви, 
д-р Христо Стамболски и др.).

Най-проникновената и точна според мярката на времето характе-
ристика на тези забележителни мъже е направена от чужд автор. За 
това поколение – казва Бернар Лори – „статутът на автономна про-
винция, даден на Източна Румелия, не представлява историческа 
пречка за българската кауза, а по-скоро е естествен резултат на ево-
люционисткото течение в кръга Възраждане. В юридически рамки, 
стриктно определени от Великите сили, най-после се установяват 
сигурност и ред, необходими за хармоничното развитие на различ-
ните народи, населяващи заедно басейна на река Марица. Всичко 
онова, което това поколение е очаквало от реформите на Танзимата, 
най-накрая може да се осъществи. Строгото зачитане на законовия 
ред е без съмнение най-характерното за румелийския политически 
живот тогава“8.

От позицията именно на зачитане на разпоредбите на глава XIV 
„Устройство на поземлената собственост“ от Органическия устав е 
разработен и Законопроектът за вакъфите, който авторът Георги 
Груев, в качеството си на медиатор между главния управител и 
Високата порта, защитава цели шест години. В архивата си той 
е запазил както кореспонденцията по въпроса с директорите на 
правосъдието (последователно Тодор Кесяков, Иван Салабашев и 
Стефан С. Бобчев), така и отговорите, които е подготвял за Висо-

6 Български исторически архив – Народна библиотека „Иван Вазов“ (БИА–НБИВ), 
ф. 3 – Георги Груев; екземпляр от Законопроекта се съхранява и в личния архив на 
Йоаким Груев – БИА–НБИВ, ф. 2.

7 Констатацията се потвърждава от една кратка биографична статия, публику-
вана на сайта на РИМ–Пловдив. Срв. Петрова, М. Георги Груев и участието му в 
устройството на Източна Румелия. – <http://historymuseumplovdiv.org/front/news.
php?tid=6&sid=2&bim> 27 ноември 2019 г.

8 Лори, Б. Румелийският залез на едно поколение. – В: Александър Екзарх и българ-
ските пътища към Европа XIX – началото на XX век. Състав. Г. Вълчев, Д. Пару-
шева, П. Воалери. Стара Загора: Кота, 2007, с. 191.
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ката порта от името на главния управител Алеко Богориди. Особено 
ценно е, че в разгръщането на мотивите за Законопроекта Груев 
цитира и възраженията на Високата порта, така щото изследовате-
лят може да ги реконструира сравнително пълно и адекватно.

За съжаление, протоколите на оглавяваната (първоначално нефор-
мално, после и регламентирано със заповед на Богориди) от Груев 
Вакъфска комисия в Пловдив не намерих, а от друго изследване 
разбирам, че те въобще липсват в българските архиви9. Но и без тях 
новоиздирената архивна документация спомага за адекватно опи-
сание на законодателния процес, включително и на съпътстващите 
го спорове. Тя дава и възможност да се изяснят позициите, отноше-
нието и разбиранията на румелийската и турската страна спрямо 
статута и съдбата на вакъфските имоти.

В последната част ползвам преди всичко архивни материали от 
Дирекцията на финансите на Източна Румелия, съхранявани в ЦДА – 
София10. Те ми бяха предоставени любезно от изследователския екип 
на настоящия проект, за което дължа благодарност. Археографски 
трите архивни единици са обработени и систематизирани от специа-
листите архивисти като досиета на няколко вакъфски имота в Пло-
вдивския и Старозагорския департамент, снабдени със съответните 
данни за местоположение, видове недвижимости, приходи в отделни 
години, има и имена на притежатели и/или  управители на тевли-
етите (наследствено владени вакъфи), техни искови молби, жалби и 
пр.

От гледна точка на това изследване обаче се оказаха най-важни 
и ценни документите, съхранили текущата кореспонденция между 
Дирекцията на финансите и Дирекцията на правосъдието; разпо-
режданията на Дирекцията на финансите до финансовите чинов-
ници в окръзите и околиите, където се намират вакъфите; нареж-
данията на главния управител до дирекциите и на Дирекцията 
на вътрешните дела до префектите. В своята съвкупност те дават 
възможност да се тества валидността на законодателно заявената 
политика на източнорумелийското управление към собствеността 
спрямо практическото ѝ приложение в реалния живот.

Органическият устав и правото-свобода на собственост

Източна Румелия дължи появата си на Берлинския договор, подпи-
сан от Великите сили и Османската империя на 1/13 юли 1878 г. 

9 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor: Transforming Ottoman Imperial Subjects into 
Bulgarian National Citizens, 1878–1939. Budapest: Central European University Press, 
2017, 78–91.

10 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, 39 и 41. 
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Международният договор, със своите чл. чл. 13–22, ясно очертава 
територията на малката провинция, която е под пряката политичес-
ка и военна власт на султана, но с пълна административна автоно-
мия. Правата и задълженията на султана, както и тези на Високата 
порта, свързани с отбраната на областта, охраната на вътрешния 
ред, приложението на международните договори и споразумения, 
владението на железниците и съблюдаването свободата на вероиз-
поведанията са описани в текстовете на чл. чл. 15, 16, 20, 21. Дого-
ворът постановява Източна Румелия да се управлява от генерал-
губернатор християнин, назначен за пет години от Високата порта 
със съгласието на Великите сили (чл. 17). Конкретизирането на ста-
тута на провинцията, в т. ч. и параметрите на автономията, Вели-
ките сили възлагат на бъдеща комисия, за която в чл. 18 е записано:

Веднага след размяната на утвърждението на настоящия договор една 
европейска комисия ще се състави, за да изработи, в споразумение с Пор-
тата, устройството на Източна Румелия. Тая комисия ще определи в раз-
стояние на три месеца властта и правата на генерал-губернатора, както и 
административното, съдебното и финанциалното управление на провин-
цията, като има пред очи различните вилаетски закони и предложени-
ята, които са ставали в осмото заседание на конференцията в Цариград. 
Всички установления за Източна Румелия ще се прогласят от В  Порта с 
царски ферман, който ще се съобщи и на силите11.

Така проектираната от Берлинския договор комисия започва рабо-
тата си в края на септември 1878 г. в Цариград, но към средата 
на следващия месец се премества в Пловдив. В нейния състав са 
включени: полк. Александър Шепелев и княз Алексей Церетелев 
като представители на Русия; делегатите на Англия са Хенри Дръ-
монд-Уолф и лорд Донъгмър; на Австро-Унгария – барон Бениамин 
Калай; на Германия – А. Брауншвайг; на Италия – Ш. Вернони, на 
Франция – барон Максимилиан дьо Ринг и Гюстав дьо Кутули; на 
Османската империя – Асъм паша и Абро ефенди12.

Съставена от ерудирани парламентаристи, талантливи дипло-
мати, опитни висши чиновници и администратори, Европейската 
международна комисия не успява да се вмести в определените ѝ три 
месеца, но пък изработва един от най-подробните и описателни до 
това време конституционни закони за автономията, в значението 
ѝ на специфична форма на европейска държавност13. Оценявайки 

11 Цит. по: Икономов, Т. Протоколите на Берлинский конгрес. София, 1885, 232–235.
12 Подробно за работата на комисията вж.: Манолова, М. Русия и конституционното 

устройство на Източна Румелия. София: БАН, 1976; Стателова, Е. Източна Руме-
лия…, 19–42.

13 Кацаров, С. Източнорумелийската автономия в рамките на европейския опит от 
XIX век. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. Пловдив: 
Регионален исторически музей – Пловдив, 2015, 180–197.
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работата на комисията, можем без всякакви уговорки да се съгла-
сим с ласкавите думи на Константин Иречек, който още през 1883 г. 
определя делото на комисарите като „изцяло съвсем сполучливо“14.

Приетият на 14/26 април 1879 г. и утвърден от султана месец 
по-късно „Органический устав на Източна Румелия“15 съдържа 
15 глави, 495 члена и 13 приложения (притурки), които в своята 
цялост утвърждават както автономния статут на провинцията, 
така и приложението на европейските норми на либерализма. Най-
същественото достойнство на румелийския основен закон е, че той 
не просто регламентира, но и гарантира целия познат до това време 
в европейската практика спектър от индивидуални и граждански 
(включително политически) права и свободи – неприкосновеност 
на личността, на жилището и кореспонденцията, равенство пред 
закона, равен достъп до образование, свобода на словото, печата и 
събранията, на вярата и богослужението, на сдружаване и петиции, 
на придвижване и избор на местожителство. В позитивен смисъл 
Органическият устав утвърждава и правото на собственост, което, 
с оглед целите на това изследване, изисква отделно пояснение.

В меродавната за континентална Европа правна теория за соб-
ствеността, през XIX и началото на XX в. господства възгледът, че 
правото на частна собственост произтича от индивидуалната сво-
бода – частната собственост е неприкосновена (свещена); конфиска-
цията (експроприацията) по каквато и да е причина (дори за прес-
тъпление или в полза на държавната хазна) е безусловно забранена; 
неотменно право на всеки собственик е да разполага с произве-
денията и плодовете на своя труд. Същевременно конституциите 
и законодателствата на много държави, без да отричат тази док-
трина, видимо я коригират с разпоредбите си, като въвеждат въз-
можността за отчуждаване на недвижимата (частна) собственост в 
обществена полза и/или за държавна нужда.

Като анализира правото-свобода на собственост в контекста на 
значението ѝ на основополагащ, незаобиколим и задължителен за 
модерните държави принцип, проф. Стефан Баламезов проследява 
неговото развитие и трансформации в законодателствата и в кон-
ституциите на Франция, Швеция, Белгия, Дания, Прусия, Италия, 
Сърбия, Румъния, Гърция и, разбира се, България16. И така устано-
вява документално, че първо Белгийската конституция от 1831 г. 
е успяла да съчетае най-справедливо индивидуалното с колектив-
ното право, да утвърди, от една страна, началата на неприкоснове-

14 Д-р Константин Й. Иречек. Из Източна Румелия. Основание и устройство на само-
управната Источно-румелийска област. – Марица, № 449, 21 дек. 1883, с. 3.

15 Органический устав на Источна Румелия. Издава книжарница на Хр. Г. Данов. 
Пловдив, 1879. 

16 Баламезов, Ст. Конституционно право. Ч. III. София: Софи-Р, 1993, 391–396.
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ност на собствеността, а от друга страна – съумява да запази духа, 
идеята и предпоставките за съществуването на обществена соли-
дарност. В чл. 11 и чл. 12 белгийският учредител е записал: „Никой 
не може да бъде лишен от своята собственост, освен по причина от 
обществена полза в случаите и по начини, установени от закона, 
посредством справедливо и предварително обезщетение. Наказа-
нието конфискуване на имущества не може да бъде установено“.

Постановките на Белгийската конституция, макар не в същите 
словесна форма и редакция, стават образец при изработването на 
всички следващи европейски конституции. Намираме ги законо-
мерно и в Органическия устав на Източна Румелия, включени във 
Втора глава „Права на гражданите“. Тази част от Устава е израбо-
тена от френския представител барон Дьо Ринг, който освен опитен 
дипломат от кариерата е и доктор по право, офицер на Почетния 
легион и отличен познавач на конституционно уредените и зако-
ново защитени в Европа политически, индивидуални и граждан-
ски права-свободи.

Предложените от барон Ринг и приети без особено оспорване от 
комисията текстове в защита на собствеността намират място в два 
члена на споменатата Втора глава. В първия от тях, чл. 36, е запи-
сано: „Всички имоти (собствености) са неприкосновени. Никому не 
бива да се отнема имотът (собственост), освен по причина на добре 
доказана обща полезност в случаи и по начин, определени от закона 
и [според] едно праведно и предварително обезщетение“. Забра-
ната за конфискация е разпоредена в чл. 37: „В Источна Румелия 
не може да присвои (конфискува) правителството имоти. Имотите 
на задочно обвиняемите и осъдените не могат да бъдат задържани 
(секвестирани)“.

Очевидно е, че Органическият устав не просто провъзгласява 
неприкосновеността на собствеността, но с изричната забрана за 
конфискация я утвърждава като индивидуално право, носители 
на което са всички граждани (поданици) на автономната про-
винция. Включително и тези, които са обвиняеми или вече осъ-
дени за някакво престъпление17. Погрешното тълкуване на послед-
ния текст произтича от смесването на правото на собственост с 
правото на притежание, което във всяко държавноорганизирано 
общество нито е безусловно, нито е статично в контекста на ико-
номическите условия и социалните отношения. Основният закон 
на Източна Румелия също предвижда отчуждаване на недвижими 
имоти в определени случаи, както и секвестиране по съдебен ред 

17 В някои историографски интерпретации се настоява, че с чл. 37 и специално с 
втората алинея Органическият устав защитава „турските помещици“ и че тя има 
„антибългарска същност“. Срв. Манолова, М. Русия и конституционното устрой-
ство…, с. 184; Стателова, Е. Източна Румелия…, с. 28.
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при публично и частно вземане поради задлъжнялост както към 
частни лица, така и към фиска.

Възможността за отчуждаване, записана в чл. 36 като обща за 
всички собственици, с чл. 341 (в главата „Верослужения“) е конкре-
тизирана отделно за съществуващите, законно признати в област-
та религиозни общества. „Тям – казва втората алинея – не бива да 
им ся вземе и посвои нещо от недвижимите имоти, освен ако бъде 
то за обща полезност добре доказана, в случай и по начин, опреде-
лени от Закона, и то като им се даде праведно и предварително въз-
награждение“. Любопитна е третата алинея, с която отчуждаване 
се допуска и за движими имоти, макар „само за удовлетворение на 
някой по-голям интерес за обща здравост“.

Отнемането (секвестър) на имоти Уставът урежда с чл. 263, в гла-
вата „За съдебните власти“, който вменява разглеждането на иму-
ществените спорове и искове в задължение на гражданските отде-
ления при съдилищата. Във втората си алинея членът казва, че сек-
вестирането „може да се простира върху всякакъв имот, защото 
от сега никой имот не може да бъде неотчуждаем, освен в случая, 
предвиден в глава XIV, чл. 486“.

Посочената глава XIV, озаглавена „Устройство на поземлената соб-
ственост“, разглежда твърде важния и, както се разбира от обсъж-
дането, щекотлив въпрос с недвижимите имоти на вакъфите. В 
заседанието на Европейската комисия от 14 март 1879 г. по темата 
обстойно се изказва италианският представител Вернони, който 
дълги години е консул в Цариград, добре е запознат с проблема и 
въобще с живота в империята.

Случва се – споделя той – често в Турция, че делото на правосъдието се 
парализува при изпълнение решенията, когато се отнася за продажбата 
на някои недвижимости с вакуфски характер; многобройни са тогаз 
мъчнотиите, що има да се надвият, и най-често, при всичката добра воля 
на административната власт, това не се сполучва. Въпросът, който поди-
гам, не е нов: лични държавни мъже, като Али паша, Фауд паша и Ружди 
паша, са изучили различни системи за прилагане с цел да откупят недви-
жимостите, уреждани от вакуф, и да направят така свободна недвижи-
мата собственост в Турция. Но техните усилия се спряха пред мъчноти-
ите, що представлява изпълнението на тази спасителна реформа. Прочее, 
ще бъде много полезно щото новото управление на тази област да се зани-
мае сериозно с този въпрос и да се дойде до решение колкото се може по-
скоро; то ще направи безмерна услуга и на Областта, и на цялата Импе-
рия18.

18 Цит. по: Бобчев, Ст. С. Източна Румелия…, с. 184.
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Комисарите се солидаризират с мнението за сложността на мате-
рията, но смятат, че комисията няма достатъчно време, а и капа-
цитет да го реши и възлагат на барон Дьо Ринг и А. Брауншвайг да 
подготвят проект за принципите, въз основа на които въпросът с 
вакъфските имоти ще се уреди от Областното събрание, в бъдещото 
законодателство на областта.

В окончателната си редакция главата по устройството на позем-
лената собственост в Органическия устав се състои от пет члена 
(чл. чл. 484–488), в първия от които се нарежда „най-късно във вто-
рата обикновена сесия на Областното Събрание“ главният управи-
тел да представи в парламента четири законопроекта за поземле-
ната собственост. Първият предвиден законопроект засяга кадас-
търа на поземлените имоти; третият трябва да уреди правилата за 
осъществяване на ипотеки и вписване на привилегиите; четвър-
тият трябва да регламентира реда, по който да става отчуждава-
нето на частна недвижима собственост „по причина на обществена 
полза“.

Вторият и най-важен законопроект, предвиден с чл. 486 на Устава, 
визира превръщането в свободна собственост на: 1) поземлените и 
други недвижими имоти, които като посветени имоти или вакъфи 
зависят от религиозни мюсюлмански или немюсюлмански общес-
тва, от мюсюлмански и немюсюлмански религиозни, училищни или 
благотворителни заведения; 2) поземлените и други недвижими 
имоти, които са подчинени на господарски годишни приходи. За 
посочените в т. 1 недвижими имоти ОУ постановява императивно:

Доходоносните недвижими имоти, които се управляват направо 
или се дават под наем за едно определено време от религиозни 
мюсюлмански и немюсюлмански общества или от мюсюлмански и 
немюсюлмански религиозни училищни или благотворителни заве-
дения остават собственост на тези общества или заведения. Дохо-
дите от тези имоти могат да се запорират в случаи на съдебно дока-
зани дългове. Запорирането става по искане на кредиторите пред 
окръжните съдилища. Посочената тук категория имоти обаче, 
както и тези, определени за жилища на верослужителите от всички 
признати вероизповедания, не могат нито да се залагат, нито да се 
продават.

Доходоносните недвижими имоти, които не се управляват 
направо или се дават под наем за едно определено време от рели-
гиозните общества или заведения, ще станат свободни имоти на 
техните настоящи законни притежатели или на ония, които имат 
право вместо тях, със задължението да се обезщетят религиозните 
мюсюлмански и немюсюлмански училищни или благотворителни 
заведения.
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В порядъка на препоръки към бъдещия закон, следващите тек-
стове на чл. 486 подробно описват как следва да се изчислява раз-
мерът на обезщетението за всеки имот поотделно; в каква форма 
ще е заплащането, в какъв срок и как ще се гарантира то; пред-
вижда се във всеки окръг да се състави комисия, която да направи 
опис на вакъфите, на приходите от съответните имоти по местона-
хождение и на държателите им; дава се възможност при възниква-
нето на спор заинтересованите страни да се отнесат до съдилищата 
за административни разпри. Отделен текст постановява правилата 
за освобождаването на вакъфските имоти да важат и при откупу-
ването на господарските приходи.

Отчетливо разпоредената в Глава XIV реформа в областта на 
недвижимите имоти, вкл. поземлената собственост, индиректно е 
защитена и от чл. 15 (в Първа глава „Публично право на Областта“), 
който постановява, че горите, рудниците и въобще всички недви-
жими имоти в Източна Румелия, които принадлежат на Осман-
ската империя, „преминуват в собственост на Областта“.

Тези, както и въобще всички постановления на Органическия 
устав имат задължителен характер, а самият Устав може да бъде 
променян единствено при общо съгласие между Високата порта и 
Великите сили, подписали Берлинския договор.

„Представителите с калпаци“ за правото на собственост

Прилагането на Органическия устав започва практически от сре-
дата на май 1879 г., когато руското окупационно управление е прек-
ратено и властта се поема от главния управител. За кратко време 
княз Алеко Богориди успява да се справи успешно с администра-
тивно-управленските си задачи – съставя Директората (Частния 
съвет) и попълва петте дирекции, назначава окръжните и околий-
ските управители, председателите и членовете на окръжните съди-
лища, инициира подготовката на първите избори за Областното 
събрание и пр. В резултат на неговата политика, подкрепяна от 
активната общественост, българите в областта добиват хегемония 
в изпълнителната, законодателната, съдебната и местната власт19. 
Същевременно, при спазване изискванията за пропорционално 
представителство, главният управител съдейства или пряко дири-
жира включването и/или избора на представители на малцинстве-
ните етнорелигиозни общности в същите тези власти.

От средата на 1879 г., а и в следващите две години, важен, ако не 
най-важният за областта, е проблемът с турските бежанци и свър-
заният с него „аграрен преврат“. Под т. нар. в литературата аграрен 

19 Стателова, Е. Източна Румелия…, 61–79.
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преврат (или аграрно движение) се разбира завземането от българи 
на недвижимото и движимото имущество на избягалите турци. 
Въпросът възниква в хода на войната през 1877–1878 г., когато от 
север на юг, към Одрин, Цариград, Солун и Анадола бягат турци, 
черкези и татари. В някои текстове се говори за 76 000, но и за 
198 000 души20. В обратна посока, от Македония и Одринско на 
север тръгват над 100 000 българи. Има сведения, че през зимата 
на 1878–1879 г. в Източна Румелия ген. Столипин е разквартирувал 
93 356 души турци и други 50 235 българи21. След установяването 
на източнорумелийското управление бежанската вълна се засилва, 
съобщава се за завърнали се в Южна България (към края на 1879 г.) 
100 000 мюсюлмански бежанци22.

Всъщност точни и конкретни данни за миграционните потоци 
във времето и по места няма, но и частично засвидетелстваните 
са достатъчно красноречиви за важността на бежанския проблем. 
По време на войната и до края на присъствието си в Княжеството 
и Източна Румелия през май 1879 г., руските окупационни власти 
провеждат политика на ограничаване и откровено възпиране връ-
щането на мюсюлманските бежанци, стимулират завземането на 
т. нар. турски земи от български селяни. Гражданската админи-
страция дори създава формална възможност на българите да офор-
мят завзетата чужда собственост по съдебен ред, при съкратена 
процедура и съмнителни свидетелски показания, без присъствието 
на собствениците на имоти, включително и заради действителни 
или мними стари (преди войната) задължения23.

Новообразуваното източнорумелийско управление от самото 
начало разпознава бежанския проблем като хуманитарен, но и като 
такъв на социалната и икономическата политика24. Още през юни 
в Пловдив е създадена централна бежанска комисия, а в департа-
ментите – смесени комисии (българи, турци и други), които се зае-
мат с въдворяването на турците в собствените им имоти и връща-
нето на разграбеното движимо имущество; с извеждането на бъл-
гарите от завзетите чужди имоти и плащането на наем или изпо-
лица за неправомерното им ползване; с настаняването на българ-
ските бежанци в изоставените черкезки и татарски земи или на 

20 Назърска, Ж. Малцинствено-религиозната политика в Източна Румелия (1879–
1885). – В: Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т. 1. Мюсюлман-
ските общности на Балканите и в България. Състав. А. Желязкова, Б. Алексиев, 
Ж. Назърска. София: IMIR, 1997, с. 120.

21 Назърска, Ж. Малцинсвено-религиозната…, с. 122.
22 Стателова, Е. Източна Румелия…, с. 127.
23 Икономиката на България…, с. 275.
24 Въпросът има и политически, и дипломатически аспект, но те са натрапени от не-

доброжелателната позиция на Европейската комисия и провокативните действия 
на Високата порта.



211Вакъфите: Заплетените имущестВени отношения В иЗточна Румелия...

пустеещи терени; с ревизирането на средствата на окръжните каси, 
отпуснати за помощи на бедни, пострадали от войната и изпад-
нали в беда хора. Централната власт заплаща превоза по придвиж-
ването и въобще разместванията на бежанците – българи и турци. 
Като цяло комисиите изиграват важна роля в процеса на възстано-
вяване на собствеността и правовия ред, но същевременно се уста-
новяват множество нередности и злоупотреби със средства. Затова 
към началото на 1880 г. са закрити25.

Работата и функциите на закритите комисии, по разпореждане 
на Дирекцията на вътрешните дела, в частност на Гаврил Кръсте-
вич, който е и главен секретар на Частния съвет, се поемат от пре-
фектите (окръжните управители) в сътрудничество с околийските. 
С Окръжно от 16 февруари 1880 г. Кръстевич нарежда да бъдат 
върнати до м. юли на същата година всички недвижими имоти 
(сгради и/или земи) на турските бежанци, освен онези, по които са 
били направени разходи и те подлежат на съдебно разглеждане. Ако 
някой продължи да работи върху чужда собственост след обнарод-
ването на нареждането, без да е сключил съответния договор с при-
тежателя, няма да получава никакво възнаграждение и няма да се 
ползва с никакви права26. Първоначално наредбата, изглежда, не е 
приета сериозно, на много места селяните продължават да ползват 
чужди земи, поради което властите вземат наказателни срещу тях 
мерки27.

Грижите и оперативните действия на централната власт за въз-
становяването и опазването на имотите на румелийските турци 
продължават до края на 1881 г. Смята се, че за това са похарчени 
от бюджета над един и половина милиона гроша28. На 10 декември 
1881 г. Директоратът взема решение да извести всички ония т. нар. 
мухаджири (бежанци), които притежават колкото и каквито и да 
са недвижими имоти в Източна Румелия и които са се изселили по 
време на войната от 1877–1878 г., а още не са се върнали, че за в 
бъдеще администрацията няма да се занимава с имуществото им 
и те са длъжни сами да се погрижат за него, било като се завър-
нат лично или пък като упълномощят свои законни представители. 
Нареждането влиза в сила от 1 март 1882 г. Обявлението за това е 
публикувано на 8 януари 1882 г. и до средата на март с. г. е тиражи-
рано във всеки брой на в. „Марица“29.

Решението изглежда логично и напълно обосновано, ако се вземе 
предвид обстоятелството, че в изминалите около три години руме-

25 Назърска, Ж. Малцинствената политика..., 124–129.
26 Марица, № 163, 22 февр. 1880.
27 Пак там, № 180, 28 апр. 1880. 
28 Икономиката на България…, с. 278.
29 Марица, № 351, 8 ян. 1882; № 367, 5 март 1882.
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лийското управление дава убедителни доказателства за привърза-
ността си към конституционната стойност на правата и свободите 
на гражданите без разлика на тяхната етническа принадлежност 
и религиозни убеждения. Когато се отнася конкретно до правото 
на собственост, може да се добави, че посредством законово при-
ета през 1879 г. норма насилственото, неправомерно завземане на 
чужди имоти, по което и време да е станало, няма давност и под-
лежи на съдебно разглеждане30.

В съответствие с Органическия устав, гарантиращ правото на 
собственост, в трите редовни сесии (1879–1881) и в извънредната 
(през 1880 г.) Областното събрание успява в значителна степен да 
дефинира законодателно правния статус на собствеността в раз-
личните ѝ форми. Чуждестранната преса, недоброжелателна по 
принцип към управлението на областта, е принудена да констатира 
с приятна изненада, че „представителите с калпаците“ в румелий-
ската камара показват в политическата икономия „една практичес-
ка разумност и познания действително обширни“, а и забележи-
телни способности във финансовите разисквания31.

За изминалия кратък период, извън ежегодните закони за 
бюджета, Областното събрание приема основополагащи за стабили-
зирането и бъдещото развитие на капиталистическата икономика, 
респективно за новите социално-икономически отношения, закони: 
за владалата (тапиите); за данъка върху прихода; за данъка върху 
недвижимите имоти, които не служат в земеделието; за отчужда-
ване на притежанията; за кадастъра; за подпомагане на земедел-
ското население; за земеделските каси и пр.32 В този първи пакет 
водещо място заема гласуваният в първата сесия (1879) Законопро-
ект за владалата, призван да удостовери фактически правото на 
собственост и да приведе в известност притежанието на частните 
недвижими собствености33.

Законопроектът не става закон34, тъй като султанът отказва да 
го утвърди. Възраженията са изложени в писмо на великия везир 
Саид паша до главния управител, обнародвано в печата35. В него се 
твърди, че Законопроектът „причинява вреда на старите владала“ и 

30 Нормата е записана в чл. 5 на Областен закон за преследване на престъпленията 
преди и по време на войната 1877–1878 г., приет на 8 декември 1879 г. – Марица, 
№ 142, 11 дек. 1879.

31 Марица, № 143, 14 дек. 1879. – Рубриката „Чуждия печат“, дописка в Corresponance 
Politique (Константинопол). 

32 Срв. Областен сборник от закони в Източна Румелия. Пловдив, 1885.
33 Дневници от Първата редовна сесия на Областното събрание. Отворено на 22 октом-

ври – закрито на 22 декември 1879. София, 1889, 136–139.
34 С незначителни промени Законопроектът е приет отново в третата сесия, през 

1881 г., и отново не е утвърден.
35 Марица, № 173, 28 март 1880.
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че според записаното в Органическия устав (чл. 13, ал. 10) Област-
ното събрание има право да изработи закон само за недвижимата 
собственост на областта, но не и за собствеността на частните при-
тежатели. Без да влиза на този етап в протяжни и безплодни спо-
рове36, румелийското правителство (в случая Дирекцията на право-
съдието и Главния управител) без колебание и своевременно при-
вежда във фактическо действие закона под формата на Публично-
административен правилник (ПАП) № 2737.

Подробен (бъдещ) анализ на законовите разпоредби в него би 
удостоверил, че те са основани на напълно издържано в юридичес-
ки смисъл (а и модерно по същество) виждане за необходимостта 
всеки собственик да се снабди с нотариален акт, както бихме нарек-
ли днес владалото. Изследователският прочит би бил възможен да 
стане в бъдеще, а в случая е достатъчно да се отбележи, че ПАП 
задължава притежателите на „вехти“ владала, издадени от предиш-
ната имперска власт, да ги заменят с нови до края на 1880 г. и това 
ще става безплатно. След крайната дата услугата ще се заплаща. 
Собствениците на недвижими имоти, било земи, било сгради, които 
не са се снабдили с нови владала по описания в правилника ред и 
начин, не могат нито да продават, нито да ипотекират, отчуждават 
и/или наследяват такива имущества.

Критичен към Законопроекта за владалата, великият везир оче-
видно (а и напълно обяснимо) се отнася доста по-благосклонно към 
другите два законопроекта – за данъка върху недвижимите имоти, 
които не служат за земеделие, и за данъка върху приходите – и 
двата приети в първата редовна сесия на Областното събрание38. От 
гледна точка на Високата порта те несъмнено са важни, тъй като 
обезпечават увеличението на постъпленията в областната каса и, 
респективно, гарантират данъчния приход на империята. Поради 
това са и своевременно одобрени39.

Разбира се, двата закона са много важни и за областта. Но не 
само и не единствено заради проектираните приходи. По-същест-
веното е, че с тях източнорумелийското правителство, със съдей-
ствието на Областното събрание, прави поредната голяма стъпка 
към установяването на правила и ред в притежанието на част-
ната собственост. Веднага след утвърждаването на законите цен-
тралното управление обнародва Наставления за прилагането им, с 
които на общинските власти (включително на селските старейшин-
ски съвети) и финансовите чиновници се нарежда незабавно да се 
заемат със съставянето на списъците на недвижимите имоти по 

36 Писмо-отговор на Главния управител до Великия везир. – Пак там.
37 Законоведец, № 8, 10 юни 1880.
38 Дневници на Първата редовна сесия на Областното събрание…, 241–244.
39 Марица, № 172, 25 март 1880.
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вид, местонахождение и предназначение, с изчисляване на пазар-
ната им стойност и с идентифициране на притежателите им по име, 
постоянен адрес и занятие40. Указанията за изпълнението и прила-
гането на закона за годишния подоходен данък върху приходите на 
физическите лица припомнят, че в списъците трябва да фигурират 
всички румелийски поданици, включително и освободените пожиз-
нено от данък – духовниците от всички вероизповедания, и вре-
менно (до 1881 г.) – категорията учители с ниско възнаграждение, 
военнослужещите, вдовиците на загиналите през войната, лицата, 
на които къщите са изгорели по време на войната, и такива, които 
„живеят по милост“41.

Целенасочените усилия на източнорумелийските власти за въвеж-
дане на яснота и ред в правния статус на собствеността посред-
ством законови правила за притежанието ѝ пряко засягат и вакъф-
ските недвижими имоти, чието преобразуване в свободна частна 
собственост е предначертано от Органическия устав.

Законът за вакъфите

Вече бе споменато, че Органическият устав със своя чл. 484 задъл-
жава главния управител да внесе, а Областното събрание да при-
еме най-късно във втората сесия на парламента законопроект, чрез 
който да се обърнат в свободна собственост на законните им (насто-
ящи) притежатели „земите и други недвижими имоти, които като 
посветени имоти или вакъфи зависят от признатите религиозни 
мюсюлмански или немюсюлмански общества, от мюсюлманските 
или немюсюлмански религиозни, училищни или благотворителни 
заведения“.

Предвид краткото време от сформирането на румелийското управ-
ление, проблемът с вакъфите не е поставен през 1879 г. и не се раз-
глежда в първата сесия на Областното събрание. Още от самото 
начало на 1880 г. обаче той се изправя с цялата си острота пред 
властите. Дирекцията на финансите и тази на правосъдието, глав-
ният секретар и самият главен управител са буквално засипани с 
жалби и прошения от религиозни мюсюлмански настоятелства и 
от управители (мютевелии) на вакъфи, които търсят правата си 
на приходи (в това число десятък), съществуващи при предишния 
режим42. По тази причина главният управител назначава една спе-
циална, наречена Вакъфска комисия, която да разглежда постъп-
ващите от цялата област искания, като в същото време проучи 

40 Пак там, № 185, 13 май 1880.
41 Пак там, № 186, 16 май 1880.
42 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, л. 1–10; а. е. 39, л. 2; а. е. 41, л. 2–3.
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проблема с вакъфските имоти цялостно и изработи предвидения в 
Органическия устав законопроект.

Не успях да открия заповедта на Алеко Богориди, с която е сфор-
миран екипът, но от резолюциите върху прошенията на мютевели-
ите и от записани в наличните документи номера на протоколни 
решения на комисията може да се предположи, че това най-веро-
ятно става след закриването на извънредната сесия на Областното 
събрание на 5 април 1880 г.43

По вътрешна информация на обичайно добре осведомения плов-
дивски вестник „Марица“ Вакъфската комисия има за номина-
лен председател директора на правосъдието Тодор И. Кесяков, а за 
подпредседател е назначен Георги Груев, който по това време е и 
председател на Върховния административен съд (Върховно съди-
лище за административни разпри). В състава са включени още 
Цоко (Стоян) Каблешков, Зиши Немцооглу, Хюсеин ефенди и Мех-
мед Рифат ефенди, виден член на съвета на Пловдивската мюсюл-
манска община. В заседанията, до късната есен на 1880 г., перио-
дично взема участие и Али Хайдар ефенди44. Формално комисията е 
към Дирекцията на правосъдието, но делегираните ѝ широки пра-
вомощия ѝ придават характер на правителствен орган.

За около пет месеца Вакъфската комисия разработва проекта за 
закон45 и през октомври той е представен от главния управител в 
канцеларията на Областното събрание за разглеждане от втората 
му редовна сесия46. Междувременно Законопроектът е изпратен 
(или докладван) и на Високата порта, неясно по каква причина – 
за знание, съгласуване или за предварително одобрение. Такава 
практика в Източна Румелия няма – нито към този момент, нито 
по-късно. Разбира се, за да станат закони, законопроектите трябва 
да получат одобрението на султана и изпълнявайки постановлени-
ята на Органическия устав, главният управител ги изпраща (най-
често по пощата, понякога лично), но едва след като те са обсъдени 
и окончателно приети от Областното събрание. В конкретния слу-
чай съществува вероятност Али Хайдар ефенди да е представил 
текста на проекта в Цариград.

Али Хайдар ефенди (1837–1903) е известен ислямски учен, един 
от водещите юристи (и адвокати) на Истанбул, член на Държавния 
съвет от 1882 г., почитана и очевидно уважавана, влиятелна фигура 
сред източнорумелийската мюсюлманска общност. Автор е на 
известната Наредба за мюсюлманските общини в Източна Румелия 
и техните задължения и отговорности (24 септември 1881 г.), която 

43 Пак там, а. е. 38, л. 1–8.
44 Марица, № 206, 5 авг. 1880.
45 БИА–НБИВ, ф. 2, а. е. 160а, л. 8–14.
46 Марица, № 229, 24 окт. 1880.
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доста успешно спомага за адаптацията на традиционната ислямска 
организация на турците към новите социални промени, както и за 
активното им участие в обществено-политическия живот на област-
та. Десетина години по-късно той е ръководител на ислямската общ-
ност в Южна България, която и след Съединението продължава да 
се описва в османската официална документация като провинция 
Източна Румелия 47.

От изследванията на цитираните по-горе турски автори се раз-
бира, че през пролетта на 1880 г. Хайдар ефенди се озовава в Плов-
див, изпратен със султанска заповед като капукетхуда (предста-
вител) в Източна Румелия, със 7500 гроша заплата от османската 
хазна. В определените му от Високата порта задължения са посо-
чени: да следи за управлението на ислямските сгради в провинци-
ята според условията на вакъфските институции; да помага при 
работата на Вакъфската комисия; да подсигурява (или защитава) 
„националните“ нужди на турците; да упражнява надзор при фор-
мирането на ислямските общини. Функциите си обаче той ще осъ-
ществява неформално.

Редакторите на пловдивския вестник „Марица“ наричат прис-
тигналия в града Али Хайдар „пълномощник на Високата порта“, 
но княз Алеко Богориди категорично му отказва каквото и да е 
качество, даващо му право на представителство и официално 
общуване с главния управител48. Затова и официалните контакти 
на Хайдар ефенди опират до нивото на Дирекцията на правосъ-
дието. Допускам, че с неговото участие в работата на комисията и 
намесата му в изработването на закона са свързани оживените спо-
рове по казусите, които намират място в критичното отношение на 
Високата порта към проекта.

Позицията на османското правителство към Законопроекта е изло-
жена в писмо на великия везир до главния управител на Източна 
Румелия, датирано на 8 ноември 1880 г.49 В него се казва, че така, 
както е съставен, Законопроектът за преобръщане в свободна соб-
ственост на вакъфските недвижими имоти противоречи на разпо-
редбите на чл. 486 от Органическия устав. Възраженията на Висо-
ката порта се основават на хипотезата, че освен предвидените за 
мютевелиите обезщетения, Източна Румелия според ОУ е длъжна да 
плати и обезщетение за десятъка на онези вакъфски имоти, на които 
десятъкът се е събирал от османското правителство, което от своя 

47 Aydın, M. Şarkî Rumeli Vilâyeti. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992, 202–204; Memi-
şoğlu, H. Bulgaristan’da Cemaati İslamiye ve Vakıf Kurumları. – Vakıflar Dergisi, 1995, 
25, 297–308; Turan, O. The Turkish Minority in Bulgaria (1878–1908). Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 1998, 169–172.

48 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, л. 12.
49 БИА–НБИВ, ф. 2, а. е. 160, л. 1.
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страна е плащало на мютевелиите и завиедарите50 им чистия доход 
като годишно даждие; че областта дължи обезщетение още и за онези 
вакъфски имоти, на които по време на влизането в сила на Закона за 
наследството десятъкът е бил обърнат на отсечено годишно даждие, 
изплащано от правителството.

В защита на твърденията си Великият везир изтъква, че в пре-
дишната практика събирането на десятъка от някои вакъфски 
имоти е ставало от правителството не защото тия приходи са вли-
зали в държавната хазна, а само в интерес на реда и защото така 
изисквали финансовите наредби. Освен това, по този начин прави-
телствените служби са действали като посредник – от една страна, 
събират десятъка, а от друга – плащат ежегодно на имащите право. 
Според първия министър Органическият устав ясно показвал, че 
Министерството на вакъфите има участие във вакъфските иму-
ществени права и ако станело нужда Високата порта можела да 
докаже с документи, че най-голямата част от доходите на вакъф-
ските села са се внасяли ежегодно в неговия бюджет и че тези доходи 
трябва да се считат като все още принадлежащи нему, защото тези 
села и до днес не са загубили вакъфското си качество. От всичко 
това следвало, че доходите от десятъка на вакъфските села не се 
включват в общия данък, който Източна Румелия е длъжна еже-
годно да плаща на империята, защото доходите, които последната 
е оставила на областта, са правителствените, а вакъфските доходи 
не участват в тях. А че Източна Румелия дължи отделно обезщетение 
за събирания от имперското правителство десятък върху вакъф-
ските имоти се доказвало и от „факта“, че Европейската комисия 
не е записала в Органическия устав изричен текст, с който да го 
забранява.

Писмото на великия везир Вакъфската комисия обсъжда на 
нарочно заседание на 28 ноември 1880 г. Единодушната позиция и 
заключенията на комисарите подпредседателят Георги Груев излага 
в доклад до Директора на правосъдието, но предназначен за Глав-
ния управител51. Сам по себе си текстът е забележителен с изразения 
в него възглед за същността и смисъла на закона, чиято роля спо-
ред автора е не да бъде арбитър в историята, а да бъде регулатор на 
обществените и частните отношения в настоящето.

Затова Груев (респективно комисията) не се интересува от мина-
лото, не иска да знае и не пита в какво качество имперското прави-
телство е събирало десятъка от вакъфските села и на кого е предос-
тавяло доходите от тях, но държи изрично да подчертае, че регла-
ментираното от Органическия устав настояще на Източна Румелия 

50 Завиедар (ар./перс.) – управител на дервишка обител. 
51 БИА–НБИВ, ф. 2, а. е. 160, л. 1–6.
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изисква нови и съвременни закони, гарантиращи индивидуалните 
права на лична свобода, на частна собственост и свободно прите-
жание, на производителен труд. Следвайки принципите на между-
народно утвърдения основен закон на Източна Румелия при изра-
ботването на Законопроекта, казва докладът, Вакъфската комисия 
строго се е придържала и към духа, и към буквите на цитирания 
чл. 486 на Органическия устав52.

Макар и деликатно, комисията се е изкушила и да отбележи, че 
великият везир съзнателно е отбягнал да коментира въпроса: Дали 
десятъкът, който се е събирал от османското правителство, влиза 
или не влиза в общите доходи на областта? Вакъфската комисия 
собствено смята, че с ежегодния данък, който Източна Румелия е 
задължена да плаща на империята и който Европейската комисия 
е изчислила на 3/10 от приходите, прогнозирани на 80 млн. гроша 
(твърде надценени и нереални), османското правителство прак-
тически се обезщетява за доходите, които е събирало от областта. 
Така щото областта не дължи друго обезщетение освен за доходите 
от вакъфските имоти, които мютевелиите или евкафските53 каси 
в областта са събирали отделно и независимо от правителствените 
данъци.

Комисията по принцип не възразява, а и от Законопроекта се 
вижда, че Министерството на вакъфите участва в обезщетението 
за преобразуване в свободна собственост на вакъфските имоти. 
Член 486, на който се позовава Великият везир, за да докаже, че 
Министерството на вакъфите взема участие в обезщетението, е 
всъщност още едно доказателство, че областта не дължи друго обез-
щетение освен за освобождаването на вакъфските имоти от теже-
стите, които са лежали върху тях, независимо от данъка, който е 
събирало императорското правителство. В т. ж, алинея втора на 
същия 486 член изрично се казва, че заложните записи ще се преда-
ват на мютевелиите, ако има такива, а за вакъфските имоти, които 
се управляват от Министерството на вакъфите, заложните записи 
ще се предават на същото министерство. А това показва, че то 
участва в дължимото обезщетение за ония вакъфски имоти, които 
то е управлявало и на които доходите то, чрез своите чиновници, 
е събирало от областта; но че то няма никакво право и не може 
да претендира за обезщетение от страна на областта за доходи от 
десятъка, който е бил плащан на правителството и който в насто-
ящето е съставна част от областните доходи, срещу които областта 
дължи годишния данък.

52 Пак там, ф. 3, а. е. 810, л. 14а.
53 Евкаф (ар.) – мн. ч. на вакъф.
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В края на своите доводи Комисията обръща специално внима-
ние върху факта, че източнорумелийското управление не знае дали 
въобще в областта има вакъфски села, за които говори писмото 
на великия везир, защото то не разполага с такава информация, 
а Високата порта не е изпратила никакви списъци – нито на при-
вилегировани (мюстесна) вакъфи, нито на каквито и да е други 
вакъфи, намиращи се на територията на областта.

Обясненията и аргументите на Вакъфската комисия в защита 
на Законопроекта стават достояние на Високата порта чрез глав-
ния управител54. От последвалата през 1881 г. преписка се раз-
бира, че турската страна продължава да държи на исканията си, 
но и Вакъфската комисия не отстъпва от позицията си55. В крайна 
сметка, по настояване на Груев, подкрепен от директора Кесяков, 
главният управител решава да внесе Законопроекта за вакъфите 
за разглеждане от Областното събрание във вида, в който е подгот-
вен, въпреки възраженията на Високата порта56.

В този си първи вариант Законопроектът се състои от 42 члена, 
групирани в 6 глави57. Глава първа (чл. 1 и 2) съдържа „Общи раз-
пореждания“, с които се прокламира, че вакъфските земи и всички 
други недвижими имоти от каквато и да е категория се преобръ-
щат в свободна собственост на настоящите им притежатели или на 
тези, които имат право вместо тях, след като се изпълнят записа-
ните в последващите членове изисквания.

Глава втора се отнася до недвижимите имоти, които се притежа-
ват пряко от религиозните общества или от религиозни, училищни 
и благотворителни заведения. Тук, в 6 члена (от 3 до 8), Законо-
проектът буквално следва разпоредбите на чл. 341, 343, 345 и 486 
на Органическия устав, който изрично закриля този вид имоти и 
забранява тяхното ипотекиране. Макар чл. 341 да допуска отчуж-
даване при добре доказана обществена нужда и при предварително 
обезщетение, Законопроектът (чл. 5) изключва от тази възможност 
сградите, които служат за богослужение на религиозните общества. 
Член 4 задължава посочените религиозни общества и заведения да 
се снабдят в разстояние на две години от влизането на закона в 
сила с документи за собственост (владала) за всичките си имоти.

Глава трета е озаглавена „За недвижимите имоти, които не се 
притежават направо, а само зависят от религиозни общества или 
от религиозни, училищни и благотворителни заведения“. С нея се 
урежда преобръщането на тези имоти в свободна собственост и обез-
щетението, което трябва да се даде на религиозните общества или 

54 БИА–НБИВ, ф. 3, а. е. 818, л. 12.
55 Пак там, л. 3–4, 6, 8; а. е. 819, л. 1–2.
56 Марица, № 332, 30 окт. 1881.
57 БИА–НБКМ, ф. 3, а. е. 810, л. 7–14.
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на религиозните, учебните или благотворителните заведения. Спо-
ред обезщетението, което се дължи на имащите право, чл. 10 разделя 
тези имоти на две главни категории: 1. вакъфски недвижими имоти, 
които имат или могат да имат сгради, на които и земята, и сградите 
зависят от един или повече вакъфи; 2. вакъфски земеделски земи 
(ерази-и мевкуфе), обработвани и необработвани. Категоризирането, 
както личи от следващите разпоредби, е обосновано от различията 
между правото на собственост и правото на притежание, произти-
чащи изначално от двусмислието на имперските религиозни и свет-
ски закони за собствеността58.

Така притежанието (владението) на недвижими имоти от пър-
вата категория, ограничено от имперския закон по отношение пра-
вото за наследство, понякога е довеждало до случаи, в които имотът, 
попаднал в режим на махлюл (останал без наследник), се е присвоя-
вал от религиозните общества или заведенията, от които е зависел, 
а това почти никога не се случва със земите, за които е валидно пра-
вото на наследство. Извън това, имотите от тази първа категория по 
принцип се намират в градовете и често сменяйки собствениците 
си посредством продажба или вследствие на залог, са произвеждали 
различни по количество доходи и съответно отчисления за религи-
озните общества и/или за религиозните, благотворителните и учеб-
ните заведения.

За онагледяване на недвижими собствености от първа категория 
към Законопроекта е приложена работна таблица с три конкретни 
примера на вакъфски имоти в Пловдив. В началната графа на таб-
лицата – за естеството на недвижимия имот – е записан имот № 1 – 
„място за дюкян“, който се намира на ул. № 17 в Александровската 
част на града. По-нататък е отбелязано, че имотът се притежава от 
братята Стоян и Тодор Иванови и че зависи от вакъфа на джамията 
„Джумая“. Имотът е плащал 1,5 гроша годишен наем (иджаре или 
мукатаа), а „количеството дневна стойност“59 е изчислено на 1200 
златни гроша. Другият имот е „магазия“ на същата улица с прите-
жател Исмаил Гюмушоглу и зависим от вакъфа „Гази Исмаил бей“, 
наречен Марковски. За него са посочени 7 златни гроша годишен 
наем и 35 000 златни гроша количество дневна стойност. Под № 3 
е отбелязана „гостоприемница“ – имотът се намира в Мартинската 
част на Пловдив, притежател е Петко Лулчов и зависи от вакъфа на 
Имарет джамия. В графата годишно иджаре е записано 16 златни 

58 Показателен в това отношение е чл. 4 за „Посветените земи“ от Закона за земите на 
Османска империя, 11 март 1858 г. – Срв.: Пълно събрание на държавни закони, 
устави, наставления и високи заповеди на Османската империя. Прев. Хр. Арнау-
дов. Том вторий. Цариград, 1872, 8–9.

59 В съвременен смисъл следва да се разбира като дневен оборот.
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гроша, а записаното количество дневна стойност е 120 000 златни 
гроша60.

За тези и въобще за всички имоти от първа категория Законопро-
ектът предвижда (чл. 11 – чл. 14) за освобождаването им от ежегод-
ния наем и от махлюл законните държатели да заплатят чрез област-
ната каса обезщетение на религиозните общества или на религиоз-
ните, учебните и благотворителните заведения. Друго обезщетение 
вакъфите ще получат за събираните дотогава такси от преписва-
нето по продажба, по наследство или залог, но то ще се изплаща 
направо от бюджета на областта (чл. 13).

Законопроектът (чл. 15) разпределя втората категория имоти – 
вакъфските земи, които не се притежават направо, а само зави-
сят от някое религиозно общество или някое религиозно, училищно 
или благотворително заведение в три групи, на базата на обезщете-
нието, полагащо се на имащите право.

Първата група вакъфски земи са тези, които до създаването на 
Източна Румелия са плащали десятък на специалните настойници 
(управители), т. нар. мютевелии на вакъфа. За преобръщането на 
тези земи в свободна собственост чл. 16, т. а постановява обезще-
тението за десятъка да се изчисли на база на средния чист доход 
от произведенията за пет години – 1873, 1874, 1875, 1879 и 1880 г. – 
като се капитализира върху десет на сто. Второ обезщетение за 
мютевелиите (т. б ) се предвижда за правата, които те са имали 
върху прехвърлянето на земите чрез продажба, залог, наследство, 
както и за правото на махлюл. Това обезщетение ще се пресметне 
в капитал по 1,5 на сто върху дневната стойност на всички вакъф-
ски земи, които са плащали десятък на мютевелиите и ще се плати 
еднократно от бюджета на областта.

Втората група вакъфски земи обхваща онези, които ежегодно са 
плащали едно определено количество във вид на наем (мукатаа-и 
земин) на различните религиозни общества или религиозните, учи-
лищните или благотворителните заведения, от които те са зави-
сели. Те дължат обезщетение за освобождаването си от наема, като 
годишното количество ще се капитализира върху десет на сто и ще 
се плати еднократно. От своя страна областта ще възмезди вакъ-
фите за изгубените права по събирането на таксите при продажби, 
залагане, наследство и махлюл, като обезщетението ще е едно-
кратно в капитал 1,5 на сто върху дневната стойност на вакъф-
ските земи от тази група.

Вакъфските земи, които са плащали десятък направо на  осман-
ското правителство, оформят третата група. Чл. 20 казва, че за 
превръщането им в свободна собственост, обезщетението се отнася 

60 БИА–НБИВ, ф. 3, а. е. 810, л. 13.
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единствено до правата от преписване по наследство, както и за пра-
вото на махлюл, принадлежащи на вакъфа; то ще е еднократно и ще 
се плати от областните финанси в капитал 1,5 на сто върху дневната 
стойност на тези именно земи.

Глава четвърта (чл. 22–33) разписва правилата, по които ще се 
описват вакъфските недвижими имоти от двете категории. След-
вайки указанията на чл. 486 (т. к, л и м) на Органическия устав, 
Законопроектът нарежда описът да се извърши от нарочни окръжни 
комисии, назначени от Дирекцията на финансите, със задължител-
ното участие на представители на мюсюлманската общност. Член 25 
дава възможност на Министерството на вакъфите при Високата 
порта също да участва в процеса на идентифициране на вакъф-
ските имоти, като изпрати свои представители във всеки окръг. 
Следващите текстове посочват подробно, в отделни точки, данните, 
които трябва да съдържат регистрите. За улеснение на комисиите 
са изработени и 4 таблици – една за имотите от първа категория и 
за трите вида от втора категория. Отделни графи в таблиците указ-
ват размера и вида на дължимите обезщетения, изплащането на 
които се предвижда да стане в период от 19 години, пресметнато 
от 15 май 1879 г. – дата, приета за начало на румелийското управ-
ление.

Глава пета (чл. 34–36) съдържа инструкции до кметовете, око-
лийските съдии и окръжните съдилища, задължени според ком-
петенциите си да удостоверяват статута на недвижимите имоти 
при продажба, залог или наследство. Законопроектът нарежда, че 
когато се отнася за собственост върху освободени вакъфски земи 
от втора категория и притежателите не дължат никакво обезщете-
ние, прехвърлянето им става от околийските съдии, а когато при-
тежателите не са изплатили все още обезщетението, сделките ста-
ват в окръжните съдилища.

Глава шеста на Законопроекта (чл. 37–42) е посветена на изда-
ването срещу дължимото обезщетение на заложни записи, носещи 
годишна лихва 10% и погасими в упоменатия вече срок от 19 години. 
Законопроектът предлага издаването на заложните записи да се 
възложи на Пловдивския клон на Отоманската банка, като за целта 
се сключи специална конвенция с банката.

Внесен за утвърждаване в третата редовна сесия на Областното 
събрание, Законопроектът е обстоятелствено обсъден на първо и 
второ четене в едно заседание и окончателно приет на трето четене 
на 27 ноември 1881 г.61 При обсъждането му на второ четене, след 
доста оживени дискусии, са направени множество незначителни 

61 Дневници от Третата редовна сесия на Областното събрание. Отворено на 11 окт. – 
закрито на 12 дек. 1881 год. Стенографически протоколи. Пловдив, 1882, 557–584.
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редакционни поправки и четири по-съществени изменения: от 
текста на чл. 5 отпада изключението, закрилящо сградите за бого-
служение (джамиите) и те вече могат да бъдат отчуждавани при 
доказани обществени нужди (ползи); променени са годините, запи-
сани в чл. 16, т. а, въз основа на които ще се изчислява обезще-
тението на мютевелиите, и като остават общо пет, в новия текст 
са 2 преди войната (1874, 1875) и три след нея (1879, 1880, 1881); 
коригиран е текстът на чл. 40, с което се дава възможност залож-
ните записи да се изплащат за по-кратък от определения период; 
с редакцията на чл. 41 отпада задължението за договаряне с Ото-
манската банка и е прието да се търси споразумение с която и да е 
банка, предложила най-добри условия62.

По официален ред и според съществуващата вече практика Зако-
нопроектът е изпратен за одобрение от султана, респективно от 
Високата порта. И очаквано, той е отхвърлен63. Аргументите са все 
същите – Законопроектът не съдържал нищо ясно относно обезще-
тението, което Източна Румелия трябвало да плаща на османското 
правителство за десятъка, събиран от вакъфските села. А такова 
трябвало да се заплаща, тъй като Органическият устав не съдър-
жал забрана за това64. 

По нареждане на Главния управител Вакъфската комисия се 
заема отново със Законопроекта и без да нарушава общата му кон-
струкция, внася в него нови текстове, които регламентират допъл-
нителни обезщетения за недвижимите вакъфски имоти от първа 
категория и за трите вида вакъфски земи от втора категория.

Преработеният законопроект е представен в четвъртата сесия на 
Областното събрание и утвърден от областните представители на 
9 декември 1882 г.65 През април 1883 г. той отново е отхвърлен от 
имперските власти66. И тъй като междувременно Вакъфската коми-
сия е закрита в началото на годината, Главният управител разпо-
режда тя отново да бъде съставена (този път с председател Георги 
Груев) и пак да поеме дискусията с Високата порта67.

От документацията, макар оскъдна, се разбира, че задочният 
спор между Високата порта и Вакъфската комисия продължава 
през 1883 г., цялата 1884 и до началото на 1885 г.68 Възраженията 
на турската страна този път се отнасят до размера на обезщетени-
ята, ескалирали в искането да се впише отделно обезщетение за 

62 Пак там, с. 560, 567, 570, 582, 584.
63 БИА–НБИВ, ф. 3, а. е. 808, л. 3.
64 Марица, № 380, 23 апр. 1882.
65 Дневници на Четвъртата редовна сесия на Областното събрание. Отворено на 11 окт. 

1882 – закрито на 11 дек. 1882 г. София, 1890, 686–694.
66 Южна България, № 16, 21 апр. 1883.
67 БИА–НБИВ, ф. 3, а. е. 808, л. 26.
68 Пак там, а. е. 810, л. 5.
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правото на ипотекиране и заличаване на ипотеки, както и отделно 
обезщетение, по-голямо от 15 на хиляда в капитал, по правата от 
преписване, от залог, наследство и от такива за случаен махлюл69.

Единодушното мнение на Вакъфската комисия, което тя отсто-
ява последователно през трите години, е, че претенциите на Висо-
ката порта са неоснователни, изчисленията ѝ на лихвените про-
центи се базират на погрешни, случайно избрани данни, така щото 
Законопроектът не трябва да се променя в частта си за обезщете-
нията. Дали заради убедителните доводи на комисията или поради 
настъпилата радикална промяна в управлението на Източна Руме-
лия70, султанът все пак одобрява Законопроекта за преобръщането 
в свободна собственост на вакъфските недвижими имоти. По този 
повод дори печатът въздъхва с облекчение, тъй като „тоя важен 
закон ще се приложи вече в действие естествено, и у нас ще може 
да се уреди колко-годе още една голяма част от заплетените иму-
ществени отношения“71.

Законът е промулгиран от Главния управител на 30 май и съгласно 
установения процесуален ред, влиза в сила от 15 юли 1885 г., когато 
е обнародван в официалното издание „Общинский лист“. Изпъл-
нението му е възложено на Главния секретар и директорите на 
вътрешните дела, на правосъдието и финансите. В окончателното 
си издание законът се състои от известните шест глави и 45 члена. 
Оказалите се през годините проблематични казуси са включени в 
чл. чл. 22, 23 и 24 на Глава трета и в добавени рубрики към чл. 30 
и чл. 31, с които се разпореждат допълнителните обезщетения за 
освобождаването на вакъфските имоти от първа и трите вида от 
втора категория. Към закона са приложени и 4-те таблици с графи 
за исковите данни, събирането на които ще се извършва от проек-
тираните комисии72.

Преди още законът да влезе в практическо действие, на 11 юни 
1885 г., главният управител Гаврил Кръстевич, по предложение на 
новия директор на финансите Михаил Маджаров, обнародва изра-
ботения от Постоянния комитет Публично-административен пра-
вилник, който разрешава да се разкрие нова глава в разходната 
част на бюджета на областта за финансовата 1885/86 г. със сумата 
от 78 520,21 гроша под заглавие „Вакъфско и тавлиетско обезще-
тение“, дължимо за извършени предишни плащания, от 1879/80, 

69 Пак там, л. 17–20.
70 През април 1884 г., под давление на Русия, Високата порта назначава за втори гла-

вен управител Гаврил Кръстевич, който разпуска Областното събрание и Постоян-
ния комитет, назначава нови избори и извършва мащабни кадрови промени в адми-
нистрацията.

71 Марица, № 712, 7 май 1885; Народний глас, № 529, 11 май 1885.
72 Сборник за законите в Източна Румелия. № 6, Пловдив, 1885, 339–359. 
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1880/81, 1881/82, 1882/83 и 1883/84 г. Сумата ще се вземе от фонд 
„непредвидени разходи“73.

Разпореждането е напълно обосновано от самия закон, който 
постановява, че превръщането на вакъфските недвижими имоти 
в свободна собственост започва от датата на установяването на 
румелийското управление – 15 май 1879 г. Същевременно Пуб-
лично-административният правилник е и належащ заради необхо-
димостта от документално потвърждение на финансово-счетовод-
ната изрядност на областната каса, която е започнала да изплаща 
обезщетения според Законопроекта, но далеч преди официалното 
влизане на закона в сила.

Вакъфите – несъстоялата се реформа

Практически реформата за собствеността, в частност – поземлената, 
вкл. и вакъфската, стартира в началото на втората, след устрой-
ството на областта, финансова (съответно и данъчна) година – 
март 1880 г., когато започват да се прилагат приетите от Област-
ното събрание данъчни закони – върху приходите и върху недвижи-
мите имоти, и когато се въвеждат приетите и утвърдени по адми-
нистративен ред строги правила при събирането на данъка десятък 
върху земеделските произведения. Данъчната политика не просто се 
отнася към, а пряко засяга и вакъфските имоти, и по-специално – 
техните наследствени (или назначени) управители. 

Лишени по законов ред от предишните си права да събират деся-
тък и/или каквито и да е други данъци и такси, мютевелиите на 
вакъфи настояват за обезщетение и буквално засипват главния 
управител и парламента с прошения и жалби74. Признавайки по 
принцип основателността на исканията за възмездяване, в извън-
редната сесия, проведена през м. март 1880 г., Областното събра-
ние гласува в бюджетните разходи за 1880/81 г. да се запише 
отделно перо (в т. 5) „обезщетение на правоимащите за вакъфски 
приходи и феодални права, в случай на недостатъчност на записа-
ната в бюджета сума“75. А първият конкретен казус, който главният 
управител се опитва да реши със съдействието на Дирекцията на 
финансите, е свързан с т. нар. „Марковски тавлиет“.

Марковският потомствен вакъф има многовековна история, като 
неговото начало се свързва с Исфендияроглу Исмаил бей, който го 
основава малко след като става управител на Филибе (Пловдив) в 
началото на 60-те години на ХV в. и след като бейликът на динас-

73 Пак там, № 7, 397–398.
74 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, л. 1, 3–6; а. е. 39, л. 2; а. е. 41, л. 2–3, 6–7, 14, 16.
75 Марица, № 168, 11 март 1880.
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тията Чандароглу в Анадола, чийто последен владетел е той, е окон-
чателно присъединен към османските владения от султан Мехмед II 
Завоевателя (1444–1446; 1451–1481) по време на военната кампания 
от 1461 г. Исмаил бей е назначен от султана за управител на Филибе. 
В града той строи джамия и начално училище (мектеб ), за издръж-
ката на които завещава приходите от дареното му от султана близко 
село Марково. Исмаил бей поправя и водопровода от селото до цен-
тралните части на Филибе, с който осигурява така необходимата 
питейна вода за града. Владяното от него село Марково става не 
само център на вакъфа, но и лична резиденция, а впоследствие и на 
неговите наследници, като там благодетелят строи друга джамия, 
за функционирането на която завещава приходите от своите воде-
ници, мелници за ориз, хамбари и конюшни76. С течение на времето 
наследниците на Исмаил бей увеличават приходоизточниците на 
вакъфа, като към джамията в с. Марково е построена обществена 
баня (хамам), а към началото на XVI в. вакъфските приходи се оси-
гуряват от селата Марково и Извор77.

Историята на вакъфа през следващите столетия остава непро-
учена, но в края на XIX в. се описва като вакъф на джамията „Покой-
ний Гази Смаил бей“. В един документ се казва, че „по силата на 
султански берат, с условен начин и с определено възнаграждение“, 
наследственото настойничество се притежава от „благонадеждний 
от първи пояс син на посветителя“ – Хаджи Исмаил бей Мустафа 
Хашим беев. Вакъфът от това време включва вече три села – Мар-
ково, Извор и Еникьой (Ново село)78. От събирания десятък върху 
земеделското производство на селата мютевелията Х. Исмаил е под-
държал в миналото, а и след 1879 г. джамията, банята (хамам), учи-
лище и две чешми в Марково79. Справка на финансовия началник 
на Пловдивския департамент посочва, че за данъчната 1880/81 г. 
стойността на приходите от с. Марково е 32 800, 20 гроша, на с. 
Извор – 22 226, и на с. Еникьой – 9948 гроша. От общите приходи 
61 667,20 гр. златни са изплатени 5713,20 гр. на областните чинов-
ници и контрольорите, ангажирани със събирането на данъка80. За 
предходната, 1879/80 данъчна година няма данни и е трудно да се 
прецени в какво съотношение спрямо постъпленията е изплатената 
на Х. Исмаил сума от областните финанси.

76 Подробности за Исмаил бей и ранната история на основаните от него вакъфи 
вж. у Boykov, G. Anatolian Emir in Rumelia: Isfendiyaroğlu Ismail Bey’s Architectural 
Patronage and Governorship of Filibe (1460s–1470s). – Bulgarian Historical Review, 2013, 
No 1–2, 137–147.

77 Борисов, Д. Справочник за селища в северна Тракия през XVI в. Ч. I. (Казите Филибе 
и Татар Пазаръ). Асеновград: Печатница „Диков“, 2015, с. 201.

78 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, л. 111.
79 Пак там, л. 111–112.
80 Пак там, а. е. 38, л. 29–34.
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Хаджи Исмаил бей е заможен пловдивски жител, известна и вли-
ятелна обществена фигура, депутат в Областното събрание, замест-
ващ член на Постоянния комитет и съветник във Върховния съд на 
Източна Румелия81. Първият му иск за обезщетение не е датиран, но 
е видно, че в началото на 1880 г. е бързо удовлетворен, като на него и 
на брат му Абдулрахман са изплатени по 10 000 златни гроша. В пър-
вите дни на март обаче иск предявява и третият брат – Мехмед, зая-
вил се като участник в тевлиета с потвърждаващи декларации на 
пловдивския мюфтия и пловдивския наиб. На него Дирекцията на 
финансите предлага да се изплатят 5000 гроша, с което е съгласен 
и главният управител, но жалбоподателят протестира решението82. 
През същата година Абдулрахман умира и наследниците му също 
предявяват иск за обезщетение. Самият Х. Исмаил настоява да бъде 
компенсиран и заради изгубените доходи, придобивани в миналото 
от паричния еквивалент на правата му върху приписване по наслед-
ство, продажба, ипотека и пр.83

Този случай, както и въобще необходимостта да се преценява 
правната основателност на претенциите, вкл. и обосновката на раз-
нообразните по характер искания на жалбоподателите, дават живот 
на идеята главният управител да учреди известната вече и описана 
по-горе Вакъфска комисия. Същевременно Дирекцията на финан-
сите се заема с установяването на системни данни за вакъфските 
имоти на територията на областта. През юли и август 1880 г., а и в 
следващите месеци, директорът д-р Георги Странски разпорежда 
с циркулярни писма до финансовите началници на 6-те департа-
мента (Пловдивски, Татарпазарджишки, Старозагорски, Бургаски, 
Сливенски и Хасковски) да съберат и изпратят сведения: колко са, 
къде се намират и от кой вид са вакъфите във всяка една от око-
лиите на подведомствения им окръг, кой ги притежава или управ-
лява, какви са били в миналото и какви са за текущата данъчна 
година приходите (по вид, количество и стойност) на доходоносните 
поземлени и други недвижими вакъфски имоти84.

По косвени данни и от бегли споменавания в множество разно-
родни по характер документи може да се заключи, че в рамките на 
около година и половина чиновниците по места са изпълнили задъл-
женията си и са успели да направят приблизително пълни и точни 
описи на вакъфите по околии. След провъзгласяването на Съеди-
нението през септември 1885 г. обаче документацията на Дирек-
цията на финансите, доколкото е запазена, е пренесена в края на 
октомври с. г. по заповед на княз Александър в София и впослед-

81 Законоведец, № 4, 1 май 1880.
82 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 38, л. 1–10.
83 Пак там, л. 26.
84 Пак там, а. е. 38, л. 29; а. е. 39, л. 3, 6; а. е. 41, л. 4.
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ствие, по различни причини, разпределена несистемно в служеб-
ните архиви на различните министерства и ведомства на Княжес-
твото. Така щото, за да състави днес изследователят пълна и точна 
картина на вакъфските имоти в Източна Румелия, необходимо е 
отделно изследване на самите архиви.

Към настоящия етап на проучване, а и с оглед на заявената в 
заглавието на статията тема, тук посочвам примери за вакъфи, 
които убедително илюстрират заплетените имуществени отношения 
в Източна Румелия, произтекли от наследените от османския режим 
неясни и твърде често виртуални правни фигури на собственик/
държател/притежател/ползвател. Частните истории на цитираните 
по-долу случаи, както и отдавна известните разкази за големите 
Ихтимански и Карнобатски вакъфи, а и на по-малките – „Сюлей-
ман паша“ и „Кара Мустафа паша“ в Къзълагач (Елхово), на „Карлъ-
Зааде Али бей“ и „Ибрахим Факих“ в Карловско, „Касъм кьой“ в Ста-
нимака, „Хаджи Осман ага“ в Сливен, „Яхя паша“ в Татар Пазар-
джик85, удостоверяват, че разработеният през 1880 г. от Вакъф-
ската комисия и одобрен от Областното събрание през 1881 г. Закон 
за вакъфите е релевантен на проблематиката и съобразен с дейст-
вителността, която законът обобщава, разпределяйки вакъфските 
имоти по категории и видове. За изследователите обаче по-интерес-
ното е, че всеки случай е индивидуален. А документацията, съста-
вена от финансовите началници на 6-те департамента (по данни на 
околийските бирници) на областта, е запазила в пълна мяра разно-
образието и спецификата на вакъфите такива, каквито времето е 
съхранило до 1879–1881 г.

Най-ранният и пълен опис за вакъфски имоти е съставен за Ста-
розагорския департамент, който според административното устрой-
ство на провинцията се състои от околиите – Старозагорска, Новоза-
горска, Чирпанска, Казанлъшка и Сейменска. По сведение на окръж-
ния финансов началник Христо Ваклидов, в Казанлъшка и Сеймен-
ска околия няма вакъфи86. В списъка на вакъфските имущества 
„тавлиет“87 в Старозагорската околия са посочени: 1) в с. Арабаджи-
ево – 1 воденица с 8 камъка, приходът от която в миналото се е съби-
рал от капуджибашията и се е изразходвал за поправката на град-
ските чешми в Стара Загора. Към текущия момент мютевелия е 
Емин бей; 2) три други села, от чийто данък (десятък) върху произ-
водството се е поддържало текето „Мюмин баба“, а имотите са общо 

85 Срв. Доклад и решения на Комисията, назначена съгласно Чл. II на Турско-Бъл-
гарския протокол от 6/19 април 1909 год. върху рекламациите досежну вакуфите 
„мюстесна“. София: Държавна печатница, 1910, 48–62, 66–68, 90–92, 94–96, 98–132, 
134–136, 158–164, 178, 180–182, 186–188.

86 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 39, л. 20.
87 Тевлиет означава потомствено управление на вакъфски имоти.
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7900 уврата ниви88, 355 уврата лозя, 2500 уврата кория и 1 оджак. 
Преди Руско-турската война десятъкът се е събирал от османското 
правителство, което в замяна е давало по 100 кила жито и още 100 
кила ечемик на текето. Към текущия момент мютевелия е Тефик бей. 
За самия град Стара Загора е записан „Гюмлю-бей вакъф“, включ-
ващ 1 оджак с настойник Кадир Сали-ефендиев89. Всички мютеве-
лии са жители на Стара Загора.

В Чирпанската околия са установени вакъфски имоти на турските 
джамии от вида иджарей вахидели (плащащи годишна рента90): 1) 
на джамията „Иса бей“ – една гореща баня (хамам) в града, един 
бакалски дюкян и два коюмджийски дюкяна с общ годишен при-
ход 12 850 гр.; 2) на джамията на хаджи Халил – една гостилница, 
един товарчийски и два абаджийски дюкяна с общ годишен при-
ход 1260 гр.; 3) на джамията на хаджи Ибриям – едно кафене и 4 
дюкяна с различно предназначение с общ годишен приход 2060 гр.; 
4) на медресето на хаджи Шатъроглу – два бакалски дюкяна и една 
ковачница с общ годишен приход 2292 гр.; на текето на хаджи Рушид 
ага – един дюкян в града, приходът от който не е посочен91. Към 
1880 г. доходът от всички тези вакъфски имоти все още се събира от 
мюсюлманската градска община, от която те са зависими92.

В същата околия се намира и т. нар. Айдъншейхски вакъф, който 
се състои от земя мезра93 при с. Енище (дн. Зетьово) и от Ашиклар-
ското бранище (кория)94, идентифициран от мютевелията, който е 
поискал обезщетение заради изгубеното си право да събира деся-
тъка. От справката се вижда, че през 1880 г. прибраният от област-
ните власти десятък възлиза на общо ок. 36 кила (от жито, червенка, 
ечемик, царевица и просо)95. Приходите обаче не са остойностени, 
името на мютевелията не е цитирано.

В списъка с недвижимите вакъфски имоти в Новозагорската око-
лия са посочени общо 60 573 уврата ниви, разположени в землищата 
на 11 села и в самия град Нова Загора, както и 907 ½ уврата лозя на 
същите села. От имотите на селата е завещано само интикал парасъ 
(право на прехвърляне по наследство), а от нивите на града (1800 
уврата) – и десятък, и интикал парасъ96. Не се знае кой е завещате-
лят и на кого се е плащало. В околията е регистриран и оказалият 
се проблематичен вакъф, разпознат първоначално като „Омур Бей-

88 1 уврат е равен на 1,6 дка.
89 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 39, л. 5.
90 Пак там, а. е. 41, л. 9.
91 Пак там, а. е. 41, л. 5.
92 Пак там, л. 22.
93 Обработваеми площи извън землището на селата или градовете.
94 ЦДА, ф. 158к, оп. 1, а. е. 41, л. 17.
95 Пак там, л. 24.
96 Пак там, оп. 1, а. е. 39, л. 3–4.
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ский тавлиет“ с притежател имамът Ахмед ефенди97. В последващо 
проучване околийският бирник съобщава, че става дума за тевли-
ета, известен като „Имам и Хатиб топраци“98, но в крайна сметка е 
идентифициран като вакъф на „Сараджа паша и сина му Умур бей“.

Доходите на вакъфа се формират от даването под наем на 5 вак-
фирани дюкяна със земята под тях и една фурна в града Нова 
Загора, като приходите от тях (по 140–160 лв. от дюкян годишно и 
ок. 250 лв. от фурната) са посветени на джамията „Сараджа паша“ 
и се събират от мюсюлманската градска община. Към същия вакъф 
е и „тавлиетът на Умур бей“, на който принадлежат ок. 2000 уврата 
ниви и шест парцела бахчи за зеленчук, разположени извън чер-
тите на града. Със султански ферман от 1840 г. събирането на деся-
тъка от добивите на земите е завещан като наследствено право на 
имама и хатиба на джамията. Тези земи мезра са притежание на 
частни лица – българи и турци, които сами си ги обработват, имали 
са и документи за притежание, но малко преди войната (1877–1878) 
са им били отнети от правителствени чиновници под претекст да 
бъдат сменени с нови тапии99.

След като румелийското правителство поема правомощията си да 
събира областните данъци, Дирекцията на финансите не завежда 
отделна приходно/разходна сметка за тевлиета на „Умур бей“, както 
това е практика за други подобни случаи, и отказва на имама и 
хатиба правото на обезщетение заради събирания от тях в мина-
лото десятък. Но на мютевелията Ахмед ефенди, който е и имам на 
джамията „Сараджа паша“, за 1879/1880/1881 г. изплаща сумата 
2000 гр. срещу задълженията му към богоугодния храм. В следва-
щите години му заплаща по 60 лири годишно100.

Събираната през 1880 и 1881 г. информация за всеки един от 
вакъфите поотделно Дирекцията на финансите своевременно пре-
доставя на Дирекцията на правосъдието, която от своя страна я 
препраща на Вакъфската комисия. До приемането на първия вари-
ант на Закона за вакъфите от Областното събрание в края на 
1881 г. Вакъфската комисия е задължена да разглежда, приема или 
отхвърля основателността на исковите молби на собствениците, 
държателите и управителите на вакъфски имоти; установява дос-
товерността и автентичността на представените документи; при-
съжда с протоколно решение размера на обезщетенията, което тя 
прави на базата на постъпилите в хазната остойностени данъци и 
в симетрия с приходите на всеки един вакъф.

97 Пак там, л. 10.
98 Пак там, л. 12.
99 Пак там, л. 53.
100 Пак там, л. 14, 23, 47–48.
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Гласуваните решения, вкл. размера на обезщетението (изчислено 
понякога в лири, но по-често в грошове), се връщат по обратния 
ред – от Комисията към Дирекцията на правосъдието и Дирекцията 
на финансите, която се разплаща с чек, номерът на който надлежно 
се записва върху документа. Поддържането на изрядна докумен-
тация по приходите на вакъфските имоти и плащанията по тях се 
спазва задължително, предвид записаното условие окончателното 
обезщетение да се преизчисли след промулгирането на закона, като 
от него се приспаднат авансово дадените суми. След гласуването 
на Законопроекта, от началото на 1882 г. обезщетенията се съгласу-
ват с Постоянния комитет101, тъй като Вакъфската комисия е раз-
пусната (оказва се – временно), а Дирекцията на правосъдието е 
задължена чрез чиновниците си по места да следи дали мютевели-
ите изпълняват задълженията си да поддържат богоугодните и бла-
готворителни заведения и обекти102.

Без сътресения и без видимо напрежение реформата продължава 
и след замяната на десятъка с поземления данък през финансовите 
1882/83 и 1883/84 г. Междувременно влиза в действие и Законът 
за владалата, който задължава всички собственици на недвижими 
имоти и притежатели на вакъфски права да се снабдят с такива. 
При случаи на смърт на някой мютевелия и последвал (почти 
винаги) спор за наследство заинтересованите са задължени да се 
снабдят със султански берат, който после се заверява (или отхвърля) 
от румелийските съдилища.

През 1885 г., на 15 април, султанът утвърждава Законопроекта 
за преобръщането в свободна собственост на вакъфските недви-
жими имоти и след публикуването през юли той може вече офи-
циално (естествено по определението на в. „Марица“), да се при-
лага. Не е и изненадващо, че в началото на същия м. юли в Пловдив 
пристига назначеният за комисар на вакъфите в Източна Румелия 
Джемал ефенди, определен в пресата като един от най-авторитет-
ните учени по мюсюлманско право103. Ролята на Джемал ефенди е 
предвидена в закона и с пристигането си той вероятно би помогнал 
при прилагането на законовите разпоредби, отнасящи се до пъл-
ната и коректната регистрация на всички вакъфски имоти и също 
така вероятно би съдействал при съставянето на департаментните 
комисии, в които присъствието на представители на мюсюлман-
ските общини е задължително законово условие. Но нищо от това 
не се случва.

На 6/18 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на 
Източна Румелия с Княжество България, а след три дни княз Алек-

101 Пак там, а. е. 38, л. 52.
102 Пак там, л. 43–44.
103 Марица, № 780, 12 юли 1885.
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сандър I, с нарочен манифест, поема управлението и на Южна Бълга-
рия. В първите дни и в следващите около два месеца са премахнати 
митниците между Източна Румелия и Княжество България, закрити 
са всички дирекции и отделения на централното управление, също и 
подведомствените им департаментни структури и длъжности, прес-
тават да работят съдилищата, вкл. и върховните. От м. декември 
1885 г., с княжески укази и министерски заповеди, започва нала-
гането на конституционната и правна уредба на Княжеството във 
всички сфери на обществения живот в областта.

Така веднага след 6 септември Органическият устав е суспенди-
ран. Законът за вакъфите също отива в историята, но въпросът с 
вакъфските имоти остава да тлее и да подклажда проблеми десе-
тилетия напред. Включително и заради обстоятелството, че фак-
тически осъществено, обединението на Северна и Южна България 
не е международноправно санкционирано. Българската историчес-
ка литература и до днес утвърждава съвременната (след Съедине-
нието) погрешна представа на българите, че „Топханенският акт 
е международно признание на Съединението […], който дава въз-
можност на българското правителство да осъществи фактически 
пълно съединение на Северна и Южна България“104. Но всъщност, 
с подписаното Съглашение в Императорския кьошк на Топхане, на 
24 март/6 април 1886 г., посланиците на Великите сили и предста-
вителите на Османската империя само „поверяват главното управ-
ление на Източна Румелия на българския княз“, който и да е той, 
за пет години. Същевременно международният акт санкционира 
не Съединението, а валидността на всички клаузи и разпоредби на 
Берлинския договор, отнасящи се както до Княжеството, така и до 
статута на Източна Румелия, вкл. и легитимността на Органичес-
кия устав, с условието да се промени единствено в частта за управ-
лението на генерал-губернатора105.

Позовавайки се на Топханенския акт, Османската империя под-
държа становището си за Южна България като османска провин-
ция Източна Румелия чак до 1908 г. Затова, когато през февруари 
1896 г. Великите сили признават княз Фердинанд за законен владе-
тел, султанът му връчва два берата – единият за държавен глава на 
Княжеството, а вторият – за генерал-губернатор на Източна Руме-
лия106. По същата причина в преговорите по признаването на неза-
висимостта през 1909 г. Високата порта твърдо отстоява постано-
веното от Органическия устав право на обезщетение за превърна-

104 Стателова, Е., Грънчаров, Ст. История на нова България. 1878–1944. Т. 3. София: 
ИК „Анубис“, 1999, с. 86.

105 Държавен вестник, № 28, 29 март 1886.
106 Танкова, В. Когато Пловдив не е вече столица. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 

1994, 227–228.
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тите в частна собственост вакъфски имоти. А условието, записано 
в т. 2 на Турско-българския протокол от 6/19 април 1909 г., дава 
основание на мютевелиите на вакъфски имоти в Южна България 
да потърсят правата си.

* * *

Дали защото проблемът изглежда (а и наистина е) твърде сложен, 
или заради предубеденото недоверие към капацитета на румелий-
ските управленци, европейските комисари-законодатели определят 
в Органическия устав 30-годишен срок за извършване на рефор-
мата в поземлената собственост, вкл. и на вакъфската такава. 
Областните законотворци обаче преценяват, че това е прекалено 
дълъг срок и, тъй като в Устава е казано „до 30 години“, съобрази-
телно приемат приватизацията на вакъфските недвижими имоти 
да стане до 19 години, смятано от официалното устрояване на 
областта (май 1879 г.), с възможност и за приключване по-рано – 
индивидуално, от по-предприемчивите. Прагматичните аргументи 
на „представителите с калпаци“ в парламента са, че както област-
ният ковчег (фискът), така и отделните притежатели на освобожда-
еми имоти са и обективно, и субективно заинтересовани от по-бър-
зото установяване и утвърждаване на статута на частната собстве-
ност – „защото е неоспорима тая истина, че заложни недвижими 
имоти, като несвободни, всякога имат цена по-долна от цената, 
която би имали ако биха били свободни, и освен това мъчно нами-
рат купувачи“107.

Ако и намален, разумно определеният за осъществяването на про-
мените срок подсказва, че с оглед запазване на обществената стабил-
ност и ред румелийските власти следват политиката на постепенно 
и поетапно (а не шоково) преобразуване на старата обществено-
икономическа система, и която политика се отстоява като гаран-
ция за етническия (също религиозен) мир, но и като индикатор за 
социална справедливост108. Публично тя се експонира посредством 
приетия от Областното събрание закон и чрез оперативните дейст-
вия на отговорните за изпълнението му дирекции, окръжни, око-
лийски и общински власти за материално възмездяване на постра-
далите от промените. В конкретния случай – на собствениците, на 
държателите на правата и на управителите  на вакъфски имоти.

Ако историята беше дала шанс на усилията на източнорумелий-
ските законотворци и на действието на самия закон, към 1898 г. 
реформата вероятно би приключила.

107 БИА–НБИВ, ф. 3, а. е. 810, л. 15.
108 Пак там, л. 14а–16.
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ВАКЪФСКИЯТ ВЪПРОС В 
СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (1885–1913)

Веселин Янчев, Владимир Станев

Съдбата на вакъфите в съединена България се определя от 
няколко обстоятелства. На първо място това е унаследената 

османска традиция, която и след 1878 г. се запазва както в Княжес-
твото, така и в Източна Румелия. Макар и съхранени, вакъфите са 
подложени на силен натиск, започнал с дейността на руското оку-
пационно управление в освободените български земи през периода 
1877–1879 г. и продължен от българските власти в София и Плов-
див до 1885 г. Различният статут на двете български области има 
своето отражение върху подхода към вакъфския проблем, темпо-
вете и дълбочината на промените. Последните са повлияни и от 
международноправните договорености и от позицията на офици-
алните турски власти1.

На 6 септември 1885 г. части на Източнорумелийската войска и 
местни чети вземат властта в Пловдив и обявяват Съединението на 

1 За съдбата на вакъфите в Княжество България и Източна Румелия вж. тексто-
вете на Янчев, В., Станев, В. Вакъфите в свободна България (1877–1885) и Тан-
кова, В. Вакъфите: заплетените имуществени отношения в Източна Румелия (1879–
1885) в настоящия сборник. Вж. още и: Şimsir, B. The Turks of Bulgaria (1878–1975). 
London: K. Rustem and Brother, 1988; Aydın, M. Şarkî Rumeli Vilâyeti. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 1992; Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria (1878–1908). Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, 1998, 165–210; Memişoğlu, H. Bulgaristan’da Cemaati İslamiye ve 
Vakıf Kurumları. – Vakıflar Dergisi, 1995, No 25, 297–308; Mirkova, A. Muslim Land, 
Christian Labor. Transforming Ottoman Imperial Subjects into Bulgarian National Citizens, 
1878–1939. Budapest–New York: Central European University Press, 2017, 78–91, 142–151; 
Turan, Ö. Bulgaristan’da Türk Vakıfları. – In: Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası 
Sempozyumu Tebliğleri (21–23 Nisan, 2000, Sofya). Haz. A. Çaksu. İstanbul: IRCICA, 2002, 
204–210; Ersoy Hacısalihoğlu, N. Osmanlı-Rus Savaşından Sonra Bulgaristan’da Türk 
Vakıfları. – In: Uluslararası Sempozyum “Köprüler Kurduk Balkanlara”. Haz. H. Y. Ağa-
noğlu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008, 155–161; eadem. Bulgaristan’ın 
Kuruluş ve Bağımsızşık Sürecinde Vakıf Meselesi. – In: Balkanlar ve Göç / The Balkans 
and Mass Immigration. Ed. A. F. Örenç, İ. Mangaltepe. Bursa: Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Kitaplığı, 2013, 515–523.
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Източна Румелия с Княжество България. Това предизвиква Висо-
ката порта, която изпраща войски и окупира Кърджалийско. Вели-
ките сили се намесват и предотвратяват войната между съединена 
България и Османската империя, но пък остават пасивни, когато в 
началото на ноември 1885 г. Сърбия напада България. Неочаквано, 
но категорично, българските войски разбиват сръбските, което 
прави невъзвратимо обединението на двете български части. Това 
не отказва султана, който с подкрепата на Русия, Германия и Авс-
тро-Унгария прави последен опит да върне властта си над Източна 
Румелия. С тази цел той изпраща в Пловдив Лебиб ефенди и Никола 
Гадбан ефенди. Те от своя страна се убеждават, че мисията им е 
обречена, и Гадбан ефенди е назначен за комисар по вакъфските 
въпроси в София2. Именно с него княз Александър І води преговори 
за сключване на българо-турска спогодба за признаване на Съеди-
нението3. Това става факт с подписания на 24 март/5 април 1886 г. 
Топханенски акт. В него не се съдържат никакви клаузи, отнасящи 
се до поземлена собственост и вакъфи. В чл. 3 се предвижда сме-
сена комисия да измени Органическия устав „според изискванията 
на новото положение и местните нужди“ при условие да бъдат взети 
под внимание всички интереси на отоманското съкровище. До одоб-
рението на тези промени грижата за управлението на областта се 
поверява „на благоразумието и верността на княза“4. На практика 
Органическият устав не е променен, а престава да бъде опреде-
лящ за устройството и управлението на областта, която става неот-
менна част от Княжеството и се управлява по Търновската консти-
туция и българските закони.

Величието на съединисткия акт не успява да консолидира наци-
ята и политическия елит. Бруталната намеса на Русия във вътреш-
ните работи на страната довежда до абдикацията на първия бъл-
гарски княз и до едногодишна държавна криза. Управляващите, в 
лицето на Регентството и правителството, са недоволни от Гадбан 
ефенди, толериращ русофилската опозиция, и в края на 1886 г. той 
е отзован. През февруари 1887 г. в София като комисар по вакъ-
фите пристига Риза бей.

На 2 август 1887 г. избраният от Третото велико народно събрание 
български княз Фердинанд Сакскобургготски встъпва в длъжност, 
а на 20 август е назначено правителство начело със Стефан Стамбо-
лов. При управлението на Стамболов отношенията с Високата порта 

2 Стателова, Е., Пантев, А. Съединението на Княжество България и Източна Руме-
лия 1885 година. София: Просвета, 1995, 162–163; Aydın, M. Bulgaristan Komiserliği. – 
Belleten, 1997, No 17(21), 77–78. 

3 Aydın, M. Şarkî Rumeli Vilâyeti…, 274–281.
4 Генов, Г. П. Международни актове и договори засягащи България. С обяснителни 

бележки и една карта на България и съседните страни. София: Придворна печат-
ница, 1940, 333–335.
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се подчиняват на решаването на две основни задачи – признава-
нето на княз Фердинанд за законен български владетел и защи-
тата на интересите на българите, останали под властта на султана. 
Първата задача е успешно решена едва през 1896 г. от правител-
ството на д-р Константин Стоилов. Решаването на втората задача, 
която не само управляващите, но и появилите се български рево-
люционни организации привиждат като създаване на автономни 
области в европейските територии на Османската империя с пос-
ледващо включване в съществуващата българска държава, ще бъде 
в центъра на българо-турските отношения от края на ХІХ и нача-
лото на ХХ в. Паралелно с това българските политици утвърждават 
фактическата независимост на Княжеството и подготвят формал-
ното ѝ обявяване.

На този фон вакъфският въпрос остава на по-заден план в бъл-
гаро-турските отношения, но сериозно присъства в тях. Той про-
дължава да бъде и важен вътрешнополитически, верски и стопан-
ски проблем. За разлика от периода до Съединението, когато бъл-
гарските власти се опитват да изградят представа въз основа на 
обобщени данни за вакъфските собствености по места, както и да 
регулират стопанисването на мюсюлманските молитвени домове 
в контекста на запазването на правата на мюсюлманите и тях-
ното духовно устройство, в годините след 1885 г. на преден план 
сякаш се откроява въпросът за големите вакъфски поземлени 
имоти, с който управляващите се сблъскват вследствие на зачес-
тилите искове от страна на управителите (мютевелии) на наслед-
ствените вакъфски фондации (тевлиети). Въпреки че данни в съот-
ветните окръжия като цяло липсват, тъй като официална докумен-
тация за тях не е налична, а е изнесена от мютевелиите, които в 
хода на войната от 1877–1878 г. напускат българските предели и се 
заселват на територията на Османската империя, управляващите 
в Княжество България като цяло са наясно със съществуването на 
някои от най-големите поземлени вакъфски владения на влиятел-
ните до този момент родове – като плевенския и ихтиманския бей 
например5. Все пак сложността на проблема и размерът на вакъф-
ските имоти се избистрят, когато мютевелиите започват да предя-
вяват по-настоятелно своите претенции за възобновяване на пра-
вата им върху вакъфската им собственост и представят документи 
за управляваните от тях имущества. След Съединението българ-
ските власти получават като наследство и претенциите на източно-
румелийските мютевелии. Последните настояват да се запази ста-
тутът им и да се продължи изплащането на „полагащите им се суми“ 

5 Вж. текста на Янчев, В., Станев, В. Вакъфите в свободна България (1877–1885) в 
настоящия сборник.
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така, както са постъпвали властите в Пловдив. Факт е, че по време 
на руско-турската война от 1877–1878 г. руската администрация 
изземва приходите на вакъфите, предимно от т. нар. вакъфи „мюс-
тесна“ (особени)6, но им изплаща компенсации. След образуването 
на Източна Румелия правата на вакъфските мютевелии в област-
та са запазени, но се решава принадлежащите им десятък и други 
права да се събират от страна на местното правителство. От събра-
ните приходи 65%, макар и нередовно, са давани на мютевелиите, 
а остатъкът е задържан срещу разноските по събирането.

Различният статут на вакъфите в Източна Румелия и в Княжес-
твото създава сериозни грижи на българските власти след Съеди-
нението. В това отношение емблематичен е случаят с ихтиманския 
вакъф на Михалоглу Махмуд бей7. Още през лятото на 1886 г. него-
вият тогавашен мютевелия Махмуд Недим бей, чрез своя дългого-
дишен пълномощник в Пловдив Рифат ефенди, алармира пловдив-
ския окръжен управител, че не са му изплатени полагащите му се 
около 4000 турски лири за периода 1883–1885 г. Махмуд бей моли да 
му се предоставят авансово 1500 лири, с които да изхранва семей-
ството си и да направи нужните поправки на рушащите се вакъф-
ски сгради8. Окръжният управител на свой ред препраща проше-
нието до министъра на финансите в София, като препоръчва да 
бъде назначена комисия, която да провери дали просителят изпъл-
нява задълженията си спрямо богоугодните заведения, въпреки 
приложеното от ихтиманския кмет удостоверение към прошението 
на Рифат ефенди. Кметът на Ихтиман твърди, че мютевелията на 
вакъфа поддържа функционирането на сградите и потвърждава, 
че джамията, училището и другите вакъфски институции продъл-
жават да действат9.

Рифат ефенди отправя и прошение директно до министъра на 
финансите Иван Ев. Гешов, надявайки се, че, както той сам пише, 
заради старото им приятелство Гешов ще се застъпи за издължа-
ването на неизплатените суми до „приключението“ от 6 септем-
ври 1885 г., полагащи се на ихтиманския тевлиет10. Министърът на 
финансите наистина се заема с въпроса и препраща прошението 
на ихтиманския мютевелия до Министерския съвет. Но Гешов не 
настоява за изплащане на исканите суми, а използва повода да 
поиска разяснение за това, как да се действа с тевлиетите в Южна 

6 Вж. по-долу.
7 Повече подробности за възникването и съдбата на този вакъф в следосвобожденска 

България вж. у: Янчев, В., Кипровска, М. Повратни времена: ихтиманският вакъф 
на Михалоглу Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в. – 
История, 2019, № 6, 559–598.

8 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 58, 61; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 33. 
9 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 57, 63; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 33.
10 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 67.
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България след съединението на Източна Румелия с Княжеството – 
трябва ли да се признават правата на мютевелиите върху приходите 
на тевлиетите и дали да им се отпускат срещу тия права парични 
суми, както е правило източнорумелийското правителство11.

Междувременно, с писмо на правителството от 27 юли 1887 г., от 
пловдивския окръжен управител се изисква да събере и предос-
тави цялата информация относно начина на регламентиране на 
правата на вакъфите в Източна Румелия и свързаните с това сче-
товодни сметки. На 3 октомври 1887 г. е издадена и заповед № 985 
за създаване на специална комисия при Министерството на финан-
сите, която трябва да проучи: 
1. Колко и какви тевлиети има в Южна България, кои са техните 

мютевелии, какви документи притежават за тевлиетските имоти 
и законни ли са?

2. На какво основание бившето източнорумелийско правителство е 
плащало на някои мютевелии, като един вид десятък за тевли-
етите срещу получаваните от тях приходи?

3. Как трябва да се гледа на този вид имоти и на техните претен-
денти от Съединението насам?

Решенията на тази комисия подлежат на разглеждане от Минис-
терството на финансите и се одобряват, ако не противоречат на 
законите. По това време започва и събирането на юридически 
доказателства за претенциите на мютевелиите, основно на вакъ-
фите „мюстесна“ (Така наречените „особени“ вакъфи, ползващи се 
с широк имунитет в управлението си, като са администрирани от 
своите наследствени владелци и са извън прекия контрол на дър-
жавата. Такива са обикновено вакъфите на отличили се османски 
военачалници – газии, от първите векове на Османската империя, 
които притежават големи поземлени владения.)12.

Създадената комисия, станала известна като Комисия по тевли-
етите, в доклад до Министерството на външните работи и изпо-
веданията (МВнРИ) от 3 декември 1887 г. дава заключение, че 
„настойниците на вакъфите в Южна България нямат никое право 
да искат да се продължава да действа една част от бившия управи-
телен режим на Южна България, когато той е вече изцяло заменен 
с този на Княжеството“. На Министерството на финансите се пре-
поръчва да се съставят списъци на вакъфите и на имуществата им 
според истинските им документи13. 

Запазените финансови документи свидетелстват, че правител-
ството на Княжеството е твърдо решено да не признава права на 

11 Пак там, л. 68–69; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 33.
12 Пак там, ф. 158К, оп. 1, а. е. 40, л. 113.
13 Пак там, ф. 176К, оп. 2, а. е. 930, л. 51.
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мютевелиите след 1885 г., но постановява да се изплатят задъл-
женията за времето на Източна Румелия. Средствата трябва да се 
вземат от излишъка на източнорумелийския бюджет и от този на 
Княжеството за 1886/1887 г. Съгласно една заповед на Финансо-
вата дирекция от 21 декември 1887 г. се разрешава останалите дъл-
гове спрямо мютевелиите на вакъфите „мюстесна“, намиращи се в 
Източна Румелия, да се изплатят от §21 на бюджета за 1886/1887 г. 
В тази връзка е издаден и княжески указ № 292 от 21 декември 
1887 г., но тъй като е изтекъл законният срок за извършване на про-
мени в държавния бюджет, плащанията не са направени. Това е 
признато в доклад на Финансовата дирекция от 23 януари 1888 г., 
а финансовият министър препоръчва на просителите да се обърнат 
към Народното събрание14.

В края на ноември 1887 г. четирима народни представители –
мюсюлмани от Разградско, отправят молба до Министерския съвет. 
В нея се изтъква, че десятъкът, събиран от шест села и от града Раз-
град, е бил посветен на джамията „Макбул Ибрахим паша“ и се иска 
да се отпусне ежегодна помощ на тази джамия и да се върнат имо-
тите ѝ. Министерският съвет разпорежда на джамията да бъдат 
върнати неоспорваните от никого имоти, а за оспорваните заинте-
ресованите страни да се обърнат към съдилищата. Мютевелията на 
вакъфа „Макбул Ибрахим паша“ също изпраща молби за връщане 
на имотите, подкрепени и от Османското имперско комисарство по 
вакъфите в София. С проблема се заема Комисията по тевлиетите, 
която в началото на 1889 г. иска мютевелията да представи всички 
необходими документи – вакфиета, берати, фермани, с които да 
удостовери своите права, но такива не са внесени15.

В началото на 1888 г. българските власти получават молба от 
мютевелиите на вакъфите в Южна България, изпратена до великия 
везир. Тя е подписана от тогавашните управители на вакъфите на: 
Михал бей заде Махмуд бей, Ихтиманска околия; Сюлейман паша, 
Къзълагачка (Елховска) околия; Исмаил бей, с. Марково; Касъм бей, 
с. Касъмово; Карлъ заде Али бей, гр. Карлово; Раккас Синан бей, 
гр. Карнобат; Саръджа паша, гр. Нова Загора; Синан бей, с. Кюсти 
махле, Хасковска околия, и Ибрахим бей, с. Мюдерисли. Мютевели-
ите се оплакват, че от образуването на Източна Румелия до „Плов-
дивското приключение“ от 6 септември 1885 г. са получавали само 
част от приходите на техните вакъфи, които са използвали за 
поправки и други разноски по вакъфите. След тази дата вече не 
получавали никакви средства и лицата, които се прехранвали от 

14 Пак там, а. е. 930, л. 51; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 26–27, 37.
15 Доклад и решения на комисията, назначена съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския 

протокол от 6/19 април 1909 год. Върху рекламациите досежну вакуфите „мюстес-
на“. София: Държавна печатница, 1910, 134–198, 200.
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тези приходи, изпаднали в крайна бедност, а зданията се рушели. 
„Понеже българското правителство, пишат просителите, е длъжно 
да плаща приходи на тия вакъфи, ний заявихме за гореизложе-
ното няколко пъти на казаното правителство, но то нито отхвърли 
нашите прошения, нито пък удовлетвори просбата ни.“ Правител-
ството се оправдавало, че такива суми не са предвидени в бюджета 
и е нужно решение на Народното събрание. Мютевелиите, убедени 
че властите нямат намерение да плащат полагащото им се, изпра-
тили прошение до Народното събрание и министрите на външните 
работи и финансите, но въпросът отново не бил поставен на раз-
глеждане. Поради това те искат съдействие и намеса на великия 
везир, за да се задължи българското правителство да плаща при-
ходи за принадлежащите им имоти, идващи от събирането на деся-
тъка, съгласно Берлинския договор и международното право16. Зад 
исканията на мютевелиите застава и турският комисар по вакъ-
фите в София. На 30 юни 1888 г. той изпраща нота до българското 
правителство с искане за уреждане на вакъфския въпрос17.

Натрупалите се претенции и външен натиск активизират бъл-
гарските власти. Тяхното внимание вече се насочва не само към 
съдбата на вакъфите от Източна Румелия, но въобще към вакъф-
ския въпрос в съединеното Княжество. В края на февруари 1889 г. 
Комисията по тевлиетите, под председателството на Н. Михайлов-
ски и членове Н. Стойчев, Н. Шишеджиев и Д. Попов, излиза с реше-
ние по въпроса „имат ли право мютевелиите да продават и отчуж-
дават като тяхно собствено притежание тевлиетските имущества, 
посветени на разни Бого-угодни и благотворителни заведения за 
обществени ползи“. След като се запознават с достъпните им вак-
фиета и берати, в които недвусмислено са посочени предназначе-
нието на имуществата и условията за тяхното управление, както и 
функциите и задълженията на мютевелиите, членовете на комиси-
ята цитират вакфието на Карловския тевлиет от 801 г. по Хиджра 
(1399 г.)18, в което недвусмислено е записано: „Тоя вакъф не може 
да става наследствен; не се продава; не се подарява и не става 
частна собственост по никакъв начин дотогава, докогато Всесвя-
тий Бог държи света – до веки веков“. Заключението на комиси-
ята е, че никой мютевелия няма право да продава нищо от тевли-
етското имущество като негова частна собственост, а станалите до 
този момент продажби са незаконни и неправилни и нямат законна 

16 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 158, л. 43, 43 а.
17 Пак там, ф. 158К, оп. 1, а. е. 40, л. 113; ф. 321К, оп. 1, а. е. 158, л. 27, 38.
18 Всъщност цитираната дата не е вярна и се дължи на грешка в по-късните преписи 

на оригиналното вакфие. Коректната дата на съставянето на вакфието на Али бей 
е еваил-и Шабан 901 г. по Хиджра (15 април 1496 г.). За подробности вж.: Бойков, Г. 
Град Карлово и Карловският вакъф. – История, 2018, № 5, 467–470.
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сила. От тава следвало, че общинските управления и администра-
ция нямат право да издават свидетелства и крепостни актове на 
мютевелиите за продадени и отчуждени от тях тевлиетски имущес-
тва. В чисто практичен план комисията постановява да се пред-
ложи на министъра на финансите да влезе в споразумение с минис-
търа на правосъдието, за да се препоръча на съдилищата: 

Да не приемат заявленията на мютевелиите за продаване на 
вакъфски имущества, тъй като те не са тяхна частна собственост 
и се намират „под висший надзор на правителството, без одобре-
нието на което не може да стане никакво употребление на посвете-
ните имущества и на доходите им“.
1. Издадените до момента крепостни актове на такива имущества 

да се считат за недействителни.
2. Да изискват претенциите на мютевелиите да се препращат 

направо на тевлиетската комисия.
3. Другата основна препоръка е да се изиска от вътрешния минис-

тър да предпише на общинските управления да не издават на 
мютевелиите свидетелства за тевлиетски имущества19.

Тези идеи не се споделят от Министерството на правосъдието, което 
е категорично, че не може да разпореди на нотариусите и миро-
вите съдии да не издават никакви крепостни актове за продадени 
тевлиетски имоти, тъй като това е възможно само в изброените в 
Закона за нотариусите случаи20. Такова е и становището на юрис-
консулта на самото Финансово ведомство. Според него „вакъф-
ските имоти не са нито правителствени нито частни, изключая 
ония, които обявени за частни, имат една част от доходите си пос-
ветени за обща полза“. Правителството можело само по съдебен път 
да иска унищожаването на дадена продажба, а ходатайството от 
страна на Министерството на финансите до прокурорските власти, 
до министъра на правосъдието и до окръжните управления да се 
спре всяка продажба от категорията на вакъфските „малка полза 
принася“, защото съдилищата действат самостоятелно и „не може 
да им се предписва“. Ако се скрие вакъфският характер на имо-
тите, съдебните органи не могат да откажат отчуждаването и про-
дажбата им21.

След поредно оплакване на пълномощника на ихтиманския мюте-
велия, вече Мустафа Рагъб бей, до финансовия министър от 29 март 
1889 г., на 1 април с. г. министърът изпраща цялата преписка в 
Комисията по тевлиетите с искане тя да се произнесе дали има зако-

19 ЦДА, ф. 158К, оп. 1, а. е. 40, л. 110–112.
20 Пак там, л. 83.
21 Пак там, л. 108–109. 
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ново основание претенцията на просителя да бъде удовлетворена22. 
Комисията стига до принципното решение, че събирането на данъка 
десятък и налози е изключително право на българската държава и 
то не може да бъде запазено за някога надарени от султана лица. 
Последва решение на комисията, № 17 от 24 юни 1889 г., с което 
се постановява, че ако и в гр. Ихтиман джамията, имарета, учили-
щето и банята да съществуват, първите три трябва да се поддържат 
от правителството, а банята да се дава под наем в полза на хазната, 
„защото десятъка е един от главните и основни доходи на всяка дър-
жава и той не може да се употребява за поддържането на частни 
лица“. Въпреки това, Комисията постановява, че съобразно изложе-
ните условия в бератите на мютевелиите, могат да се отпускат еже-
дневно 15 акчи тевлиетско право, т. е. по 15 гроша23.

През август 1889 г. в Министерството на финансите пристига 
ново заявление от името на Мустафа Рагъб бей с искане за бързо 
решаване на въпроса с ихтиманския тевлиет, в което се изтъква, 
че понастоящем 40–50-членната фамилия, издържаща се от прихо-
дите от наследствения вакъф, се намира в жалостно състояние, а 
вакъфските свещени заведения и учреждения за обща полза в гр. 
Ихтиман са в състояние на разруха, понеже семейството няма сред-
ства за тяхната поправка24. Министър Иван Салабашев слага резо-
люция въпросът да се внесе за обсъждане в правителството, но след 
като се направи справка за дължимите му вземания, включително 
и от периода на Източна Румелия. От справката се оказва, че към 
1 март 1886 г. на тавлиета е трябвало да бъдат изплатени 134 250 
гроша и 43 пари. След като се запознава с протокола на Тевлиет-
ската комисия и с финансовата справка, Министерският съвет 
издава постановление № 111 от 3 януари 1890 г., с което упълномо-
щава министъра на финансите да предложи на наследниците на 
ихтиманския вакъф „една сума от десет до двадесет хиляди лева, 
но под условие те да се откажат веднъж и завинаги, за себе си и за 
своите наследници, от всяко право и от всички претенции по този 
тевлиет“25. Министър Салабашев действително се среща с ихтиман-
ския мютевелия и предлага да му бъдат изплатени 500 лири срещу 
отказ от правата над вакъфа. Това неизгодно предложение акти-
визира вакъфския управител, който още по-настоятелно се опитва 
да защити правата си, търсейки подкрепа и от османските власти. 
В княжеското агентство в Цариград постъпва нота до българското 
Министерство на външните работи и изповеданията от османското 

22 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 70, 71; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 33.
23 Пак там, ф.176К, оп. 2, а. е. 930 л. 51; ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 78; ф. 321К, оп. 1, а. е. 

395, л. 33.
24 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 80.
25 Пак там, л. 81–84; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 33–34.
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Вътрешно министерство (Dahiliye Nezâreti)26. В прошението се обяс-
нява, че срещу годишните приходи от десятъка ихтиманският 
мютевелия получавал в аванс „известна сума“ от Пловдивската 
каса и му били обещани още 1300 лири, които по-късно били нама-
лени на 500, и то срещу отказ от всичките права върху вакъфа. От 
българската страна се изисква да не нарушава правата на въпрос-
ното лице и да му преведе първоначално обещаната сума27.

Във връзка с тази интервенция Външното министерство в София 
се обръща с молба за сведения от Финансовото, което парадоксално 
съобщава, че не знае нищо по въпроса. Обяснението може би е в 
това, че от ноември 1890 г. и двете министерства са с нови титу-
ляри – Димитър Греков – на външните работи, и Христо Белчев – на 
финансите, които не са запознати с решенията на техните колеги 
от началото на годината. При тези обстоятелства министър Греков 
натоварва агента в Цариград д-р Г. Вълкович да проучи кой, кога и 
при какви условия е предлагал въпросните суми и условия на мюте-
велията на ихтиманския вакъф28. Българската позиция е предадена 
през февруари 1891 г., а през март с. г. в нова нота до българското 
агентство османският вътрешен министър коректно излага случая, 
решенията и действията на българските власти и на ексминистъра 
Салабашев. Очакванията на Димитър Греков за бързо решаване 
на въпроса, съпроводени с още няколко писма до Вълкович, не се 
оправдават29. Нещо повече, както става ясно от едно писмо от 4 май 
1891 г. на поелия длъжността министър на финансите Григор Начо-
вич до Министерския съвет, ихтиманският тевлиет и претенци-
ите на неговите мютевелии се разглеждат от управляващите като 
определящи за мютевелийските искания върху вакъфските при-
ходи в Южна България като цяло. Затова той алармира колегите 
си, че решението им за удовлетворяването на претенциите на ихти-
манските вакъфски управници може да се разглежда занапред 
като „един вид решение на въпроса за всичките въобще тевлиети 
в Южна България“30. Това мнение е застъпено и в един доклад от 
ревизора на Министерството на финансите, който взема отношение 
по въпроса за тевлиетите в Южна България, като твърди, че такива 
са общо 15 на брой, а според финансовата сметка те имат да взе-
мат до 1 март 1886 г. 118 108 лв. – една твърде висока сума, която не 

26 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 85–86; ф. 176К, оп. 2, а. е. 930 л. 51–52; ф. 321К, оп. 1, 
а. е. 395, л. 1, 2, 33–34. 

27 Пак там, ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 1, 2. Вж. и Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor…, 
145–146.

28 ЦДА, 321К, оп. 1, а .е. 395, л. 3.
29 Пак там, л. 4–6.
30 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 102–103.
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трябва да изплаща и поради факта, че такива суми не се предоста-
вят и на мютевелиите в Северна България31.

Подобно е отношението и към исканията на вакъфските управи-
тели, чиито благотворителни фондации остават на територията на 
Княжеството. Като емблематично в този смисъл може да се цитира 
мнението на княжеските комисари по вакъфските дела Н. Михай-
ловски и Н. Даскалов, застъпено в един рапорт на Вакъфската коми-
сия от 1 юни 1887 г. до Министерството на външните дела и изпо-
веданията по състоянието на вакъфските имоти в Плевен. По повод 
исканията на мютевелиите на обширния плевенски поземлен вакъф 
на Михалоглу Али бей – Сюлейман бей и Хани хатун, да им бъдат 
върнати доходоносните имоти в Плевенско, комисарите заявяват 
следното: „… комисията е на мнение, господин Министре, да се запо-
веда да се закрие туй дело и за напред да се пази щото българските 
по провинциите власти да се откажат от ревността да въскресяват 
подобни вредителни за държавата деликатни въпроси“32.

Плевенските мютевелии, също както и техните далечни сродници 
в Източна Румелия – мютевелиите на ихтиманския вакъф, които са 
членове на друг клон на голямата фамилия Михалоглу, претенди-
рат за правото на ползване върху недвижимото имущество, състо-
ящо се от град Плевен и близо 20 околни села, както и върху прихо-
дите от ливади, пасища, джамии, имарет, воденици, къщи, тюрбета 
(гробници), училища, болница, теке, но също и от някои десятъци 
и други данъци, събирани от тези места. Най-дейният представи-
тел на плевенските мютевелии Махмуд Недим бей изпраща мно-
гобройни прошения до Министерството на финансите, Министер-
ството на външните дела и изповеданията, до Турско-българската 
комисия в София, както и до различни министерства в осман-
ската столица, откъдето търси помощ при решаването на проб-
лема с вакъфските владения. Молбите на плевенските мютевелии 
са отхвърлени на няколко пъти от Министерството на финансите 
с довода, че княжеското правителство не може да се признае за 
задължено да плаща на частни лица за подарени от турското пра-
вителство държавни даждия или общински приходи, а сградите, за 
чиято собственост те претендират, били вече разрушени33. От своя 
страна, в опитите да си възвърнат собственическите права върху 
вакъфските си владения, плевенските мютевелии, изглежда, раз-

31 Пак там, л. 101, 104.
32 Пак там, а. е. 186, л. 61–62.
33 Кипровска, М. Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: съдбата на рода 

Михалоглу и неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условията на прехода 
от имперско към национално държавно управление. – В: Българите в Османската 
империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности. Състав. и ред. В. Рачева. София: 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 357–372; ЦДА, ф. 159К, 
а. е. 186, л. 7–8, 12–17, 22–23, 48.
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читат на своето високо социално положение и на постовете, които 
заемат както в османската столица, така и в Османското имперско 
комисарство в София. Двама от мютевелиите на вакъфа – Махмуд 
Недим бей и Али Фазъл бей, са назначени в комисарството в София, 
натоварено и с разрешаването на споровете по вакъфските имоти, 
останали на територията на Княжеството. Те пристигат в София 
още през 1880 г. заедно с главния комисар Нихад паша – Али Фазъл 
бей е назначен за втори комисар, а Махмуд Недим бей – за секре-
тар на комисарството34. Достигнал до висок пост като член на Дър-
жавния съвет (Şura-i Devlet) в османската столица и в качеството 
си на втори комисар в София, Али Фазъл бей е и постоянен член в 
смесената Турско-българска комисия по поземлените въпроси, като 
взема дейно участие в преговорите по вакъфския проблем 35. Осъзна-
вайки, че няма да постигнат резултат чрез подадените прошения до 
Турско-българската комисия, Махмуд Недим бей дори пише лично 
до княз Александър І (1879–1886), излагайки основанията за своите 
претенции, както и възмущението си от бездействието на българ-
ските власти, които не са склонни да удовлетворят исканията им в 
разрез с постановленията на международните договори, гаранти-
ращи правата на мюсюлманите и техните имущества36. Той успява 
да спечели благоразположението на министъра на външните дела и 
изповеданията Илия Цанов и в края на 1884 г. по искане на минис-
търа лично отива в Министерството на външните работи, където се 
среща с Иван Ев. Гешов (тогава директор на Българската народна 
банка) и Д. Карамихалев, за да изложи претенциите си по възста-
новяването на родовите вакъфски имоти. На срещата от Махмуд 
Недим бей се изисква да разясни къде се намират вакъфите, за 
управлението на които той претендира, с какви документи може 
да подкрепи исканията си, какви са били правата на мютевелиите, 
както и какви са техните задължения към турското правителство 
и към Евкафа. След като излага устно и подробно исканата инфор-
мация за плевенския вакъф и претенциите на неговите мютевелии, 
Махмуд Недим бей изразява готовност да предостави и преписи от 
всички документи, въз основа на които те базират своите претен-
ции37. По всичко изглежда, че прошението на Махмуд Недим бей 
е придвижено до Министерството на финансите, откъдето обаче 
е отхвърлено като неоснователно с мотива, че българската страна 
не може да изплаща на частни лица държавни и общински при-
ходи. В началото на 1885 г. Илия Цанов, по молба на Махмуд Недим 
бей, лично отправя искане до Министерството на финансите, на 

34 Aydın, M. Bulgaristan Komiserliği. – Belleten, 1997, No 17(21), 76–77.
35 Дължим тази информация на Мария Кипровска, за което ѝ благодарим.
36 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 186, л. 12–14.
37 Пак там, л. 16–17.
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плевенските мютевелии да бъдат възстановени поне част от иму-
ществата, които попадат в категорията собственост – къщата на 
мютевелиите в Плевен, банята, водениците, ливадите. Министър 
Цанов застъпва мнението, че претенциите на плевенския мютеве-
лия върху тези недвижими имущества са „доста справедливи“ и 
предлага те да бъдат иззети от окръжния съвет и тяхното управле-
ние да се възвърне на мютевелиите, които под надзора на местната 
власт да употребяват приходите им, съгласно завещателния акт, 
както това е ставало и преди38. По всичко изглежда обаче, че и това 
застъпничество не води до положителен резултат в полза на мюте-
велиите, а Финансовото министерство така и не дава пряк отговор 
на запитването. Вместо това, по постановения ред от вакъфските 
управители започват да се изискват преведени документи, доказ-
ващи тяхната собственост, а случаят с плевенския вакъф е про-
такан, като за неговото състояние не се взема еднозначно реше-
ние. Междувременно плевенските мютевелии започват да отправят 
петиции и до различни ведомства на централната османска адми-
нистрация в Истанбул, като се опитват да получат подкрепата на 
османското правителство и се надяват, че чрез намеса от негова 
страна ще успеят да възвърнат приходите от потомствените си вла-
дения в Плевенско39.

Османската страна, освен че пряко се ангажира с претенциите 
на ихтиманския и на плевенския мютевелия, не се отказва от гене-
рален натиск по вакъфския въпрос. На 26 ноември 1889 г. Високата 
порта изисква българските власти да изразходват приходите от 
вакъфите за институциите, за които са предназначени, а ако такива 
институции липсват, да се прехвърлят тези доходи към новите джа-
мии или други религиозни сгради, издигнати в селищата на Осман-
ската империя, където са се настанали турските бежанци от Бъл-
гария40. През следващата, 1890 г. Високата порта изпраща в София 
като вакъфски комисар Риза паша – министър на Евкафа. Това се 
тълкува като знак на благоволение към българската страна, още 
повече че той получава заповед да се представи на княза и да влезе 
в неофициални отношения с него, което е стъпка в преодоляване 
на международната изолация на непризнатия княз. Но това назна-
чение означава и по-активно ангажиране с вакъфския проблем41.

Междувременно Комисията по тевлиетите изработва решение за 
приходите на „особените“ вакъфи мюстесна, което излага в доклад 
от 22 ноември 1890 г. до Министерството на външните работи. То 
предвижда въпросните приходи да се разделят на четири равни 

38 Пак там, л. 18.
39 Кипровска, М. Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи…, 369–371.
40 Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria…, р. 207. 
41 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 382, л. 1–4.
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части. Едната четвърт да се внася в княжеското ковчежничество 
като приход, а останалите три четвърти да се разделят на две части, 
от които едната да се дава на мютевелиите, а другата да служи 
за преуспяването на вакъфа42. Така вместо 65% от приходите си, 
мютевелиите на практика би трябвало да получават 37,5%. От пос-
ледвалите прошения от страна на мютевелиите обаче изглежда, че 
това решение не е приложено на практика.

В началото на 1891 г. министър Белчев прави запитване към начал-
ника на държавните имоти в какво положение се намира Ихти-
манският тевлиет. Отговорът е „висящо“, каквото е положението и 
на останалите вакъфи. Но Белчев е осведомен, че има решение на 
Министерския съвет финансовият министър да започне преговори 
с представителите на вакъфите. След убийството на Белчев през 
март 1891 г. Финансовото министерство се поема от Григор Начо-
вич. Той на два пъти през май, на 4 и 29 с. г., предлага за обсъждане 
в Министерския съвет ихтиманския казус, но не е подкрепен от 
министър-председателя Ст. Стамболов и въпросният казус остава 
извън дневния ред. През юни 1891 г. Греков уведомява Вълкович, 
че „въпросът за Ихтиманския тевлиет, „наречен Гази Михал бей“ е 
внесен на разглеждание и разрешение в Министерския съвет, но и 
досега още не е разгледван“. На 12 юли 1891 г., за да отклони натис-
ка на турската страна, Вълкович я уведомява, че исканията на 
ихтиманския мютевелия ще бъдат удовлетворени чак когато окон-
чателно се реши въпросът с вакъфите в България и отбелязва, че 
по този въпрос има специална българо-турска комисия, която още 
го изучава и обсъжда. На 31 януари 1892 г. министърът на финан-
сите изпраща доклад до княз Фердинанд, в който вече заявява, че 
„въпросът за тевлиетити е бил разгледван от Министерскиий съвет, 
и той е дошел до заключение, че Правителството не е компетентно 
да го решава, и че този въпрос следва да получи решение от Народ-
ното събрание“.

Прехвърлянето на проблема между изпълнителната и законода-
телната власт и фактическият отказ да се излезе с конкретно реше-
ние по вакъфския проблем кара ихтиманския мютевелия отново 
да се обърне за съдействие към османския вътрешен министър, 
който изпраща поредната нота до българските власти. В нея отново 
се настоява за бързо удовлетворяване на исканията на въпросния 
мютевелия и се набляга, че те конкретно не могат да се обвързват 
с уреждането на вакъфския въпрос в България, който е много раз-
личен от този в Източна Румелия. В отговор българското Минис-
терство на външните работи и изповеданията отново повтаря, че 

42 Пак там, а. е. 158, л. 27, 38.
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въпросът е внесен, но не и обсъден от Министерския съвет43. Тези 
реакции от страна на българските власти подтикват тогавашния 
управител на ихтиманския вакъф Махмуд бей, секретар при кан-
целарията на Дахилието (османското Вътрешно министерство), да 
се обърне за пореден път директно към великия везир с искане за 
подкрепа44.

Твърденията на министър Вълкович за възобновяване работата 
на Турско-българската комисия отпреди Съединението или за съз-
даване на нова такава не се потвърждават от наличните български 
документи. Както пише и Юмер Туран, позовавайки се на осман-
ски документи, през 1891 и 1892 г. са налице признаци на надежда 
за новото начало на турско-българските преговори по вакъфския 
проблем. На 6 септември 1891 г. и на 23 юни 1892 г. в преписка на 
османския кабинет се заявявало, че скоро ще започнат преговори в 
София и че трябва да бъде сформирана комисия под председател-
ството на Али Хайдар ефенди, за да се подготви нова структура на 
турската делегация, която ще участва в преговорите. По искане на 
османското правителство на 15 януари 1894 г. Министерството на 
финансите изготвило подробен списък на вакъфите в България, с 
техния брой и настоящо положение, който бил изпратен на прави-
телството на 10 март 1895 г., за да бъде използван от комисията, 
която подготвя структурата на османската делегация. Но и Туран е 
на мнение, че няма доказателства, че Турско-българската смесена 
комисия се е събрала отново45.

През 1895 г. българските власти изработват нови „Временни пра-
вила за духовно управление на мюсюлманите“. Това е първият 
самостоятелен нормативен акт, уреждащ духовното устройство 
на мюсюлманите в България. Неговите постановления действат до 
1909 г., а част от тях – и до 1919 г. С новите правила се регламенти-
рат по-цялостно дейността на мюсюлманското изповедание и него-
вата организационна структура. Духовното управление на мюсюл-
маните се поверява на един главен мюфтия, който се назначава 
с указ на княза. Седалището на главния мюфтия е в София и той 
представлява мюсюлманите в България пред държавните власти. 
Окръжните мюфтии се избират от местните мюсюлмани, но избо-
рът им се утвърждава с указ на княза, по предложение на Минис-
терството на външните работи и изповеданията. Мюфтийските 
наместници също се назначават от това министерство по предло-
жение на окръжните мюфтии. Всички те са държавни служители, 
чиито заплати се определят от МВнРИ. Министерството утвърж-
дава и настоятелствата на молитвените домове и има право да ги 

43 Пак там, ф. 176К, оп. 2, а. е. 930, л. 52; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 7–21, 34.
44 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 108.
45 Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria..., р. 207.
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уволнява. Именно настоятелствата управляват джамиите, медресе-
тата и другите мюсюлмански богоугодни и благотворителни заведе-
ния, „както и техните имоти“ (чл. 14). Членовете на настоятелството 
служат безплатно, трябва да са български поданици и да прите-
жават недвижими имоти в рамките на Княжеството. Настоятел-
ството може да бъде касирано от МВнРИ и заменено от тричленна 
комисия след установяване на нередности по време на изборите или 
извършване на спекулации с финансите и имотите на вероизповед-
ната община по време на мандата. Настоятелствата водят отчет-
ността за имотите и доходите на джамиите и богоугодните заведе-
ния и се грижат за тяхното „редовно употребление“. Те имат правото 
да предлагат купуване, продаване или заменяне на джамийски 
имоти, но след разрешение на МВнРИ (чл. 21 и 22). Настоятелствата 
съставят бюджета и отчета за приходите и разходите на джами-
ите и богоугодните заведения, които се санкционират от окръжния 
управител и главния мюфтия (чл. 24 и 25). Самите приходи на джа-
миите се осигуряват, според чл. 28, от вакъфите, от свещенослуже-
ние и от случайни и доброволни помощи. От тези приходи (чл. 29) 
се изплащат: а) разходи, които завещателите на вакъфите са посо-
чили; б) заплатите на служителите на джамиите; в) разходи за бого-
служебни потреби; г) поправки на джамиите; д) канцеларски раз-
ходи. Ако приходите надминават разходите, половината от изли-
шъка отива за издръжка на местните мюсюлмански училища. Член 
32 постановява, че отдаването под наем и поправки по вакъфските 
имоти се извършва от настоятелствата по Закона за търговете, а 
търгът се утвърждава от окръжните управители46.

Временните правила от 1895 г. засилват държавния контрол (в 
лицето на Министерството на външните работи и изповедани-
ята) върху мюсюлманската общност. Едновременно с това те дават 
големи права на местните настоятелства, които неслучайно са нари-
чани „вакъфски комииси“, защото поемат контрола и отчетността 
върху вакъфските имоти47. Временните правила не само предават 
контрола над вакъфските имущества върху местните настоятел-
ства, но също дават правото на вмешателство от страна на Минис-
терството на външните работи и изповеданията в администра-
цията на вакъфските фондации. Техните разпоредби са критику-
вани яростно от османска страна, от Али Хайдар ефенди (османски 
министър на Източна Румелия) и от Османското имперско комисар-

46 Държавен вестник, № 210, 26 септ. 1895; Вж. и: Кънев, К. Законодателство и поли-
тика към религиозните малцинства в България. – В: Общности и идентичности в 
България. Състав. А. Кръстева. София: Петекстон, 1998, с. 73; Гюдуров, Д. Религи-
озната политика на България и мюсюлманите (1919–1925 г.). – В: Годишник на депар-
тамент „История“ НБУ. Т. ІІ (2007). София, 2011, 346–347; Ялъмов, И. История на 
турската общност в България. София: Илинда–Евтимов ЕООД, 2002, 82–84.

47 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 14–15.
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ство в София, но техните критики не дават резултат48, а Времен-
ните правила, влизайки в сила, на практика упълномощават бъл-
гарското държавно вмешателство в управлението на мюсюлман-
ските религиозни институции, в т. ч. и вакъфските.

В следващото десетилетие вакъфският проблем не e приоритетен 
за българските власти. В началото на новия, ХХ в. споровете между 
Османската империя и България по мюфтийския въпрос активизи-
рат българското Външно министерство и то изработва законопроект 
по въпроса, но той не става закон. През 1903 г. 12 депутати мюсюл-
мани връчват петиция до председателя на Народното събрание с 
искания държавата да увеличи средствата за заплати на мюфти-
ите, за ремонт на джамии и текета, както и да върне вакъфите, 
които са секвестирани от правителството и местните власти49.

През 1905 г. юрисконсултът при Министерския съвет събира 
всички преписки по разните вакъфски имоти с намерението да 
изпрати доклад до Министерския съвет, но „нищо не е направил“. 
През същата година се подновяват и прошенията до българските 
власти от страна на тогавашния мютевелия на ихтиманския вакъф 
Юсуф Рагъб бей, който чрез двама свои повереници – адвокатите 
С. Скришовски и Й. Таджер, изпраща писма до княз Фердинанд, 
българския министър-председател, Министерството на външните 
работи и изповеданията, Министерството на финансите, както и до 
Османското имперско комисарство50. В Министерския съвет прис-
тигат и вербални ноти от комисарството в София с искане държа-
вата да изплати 929 150 лв. обезщетения на наследниците на ихти-
манския вакъф за периода от 1886 до 1905 г., включващо както 
пропуснатите приходи, така и лихвите по тях51. При това, изтъква 
Йосиф Таджер, адвокат на Юсуф Рагъб бей, той бил упълномощен от 
своя доверител да заяви, че ихтиманският мютевелия е склонен да 
прехвърли върху българското правителство правата си над наслед-
ствения вакъф срещу едно възмездие от не по-малко от 500 хил. 
лева, в случай че правителството желае да го откупи52. Това пред-
ложение на мютевелията остава без каквато и да е реакция от бъл-
гарска страна, както става ясно от последвалите прошения от вели-
кия везир Саид паша и адвокат Скришовски до Министерството на 
външните работи и изповеданията, до Османското имперско коми-
сарство в София, до министър-председателя и до княз Фердинанд, 
когато отново се заговаря за издължаване на закъснелите суми 

48 Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria..., 182–183.
49 Ibid, р. 185; Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България 

(1878–2018). София: Главно мюфтийство, 2018, с. 63.
50 ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 117–145.
51 Пак там, л. 125–126; ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 127; ф. 176К, оп. 2, а. е. 930, л. 50–51; 

ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 34.
52 Пак там, ф. 159К, оп. 1, а. е. 187, л. 126.
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по изплащането на тевлиетското право на ихтиманския вакъф от 
източнорумелийско време до 1886 г., възлизащи на около 1300 тур-
ски лири53. В края на април 1906 г. в Българското дипломатическо 
агентство в Цариград пристига и просторно изложение по ихтиман-
ския случай, изготвено от Албер Вучич (среща се и като Вучинов), 
представител на мютевелията Юсуф Рагъб бей, в което се излага 
цялата история на вакъфа от неговото създаване, с подробни све-
дения за мютевелиите и техните наследствени права54. Това искане 
кара Министерството на финансите през май 1906 г. да изработи 
подробна справка по ихтиманския тевлиет, в която детайлно е про-
следена цялата история на проблема, но отново не е предложено 
решение. На 30 септември 1906 г. пристига нова нота от осман-
ския министър на вътрешните работи за ихтиманския вакъф. В 
нея се проследява историята на взаимоотношенията на източно-
румелийските и княжеските правителства с мютевелиите на вакъ-
фите от Южна България и отново се настоява българската страна 
да се издължи на въпросните мютевелии. Упоменати са и конкретни 
суми – 134 251 гроша за ихтиманския вакъф и 142 132 гроша за 
карнобатския55. Българските власти от своя страна продължават 
да протакат вземането на окончателно решение по въпроса, като 
в една докладна записка от Министерството на външните работи, 
посветена на претенциите на ихтиманския мютевелия, се посочват 
ясно и основният мотив за тяхното отхвърляне, и отказът да бъдат 
удовлетворени: „... създава се прецедент за удовлетворяване пре-
тендентите и на други някои тевлиети /феодалитети/ като Карно-
батски и пр.“56.

По това време, според косвени сведения, централната власт се 
ангажира с изработването на проект за преустройство на мюсюл-
манските религиозни общини в България, а смесена българо-тур-
ска комисия започва изучаването на вакъфския въпрос и дори 
изготвя проект за уреждането му57. Каква е съдбата на този проект 
не е известно, но скоро българските власти се оказват принудени да 
се заемат с трайното решаване на вакъфския въпрос, когато той се 
оказва ключов проблем при преговорите за признаването на обяве-
ната Независимост.

През лятото на 1908 г. се създават благоприятни условия за отхвър-
ляне на васалитета и ограниченията, наложени от Берлинския дого-
вор. Правителството на Александър Малинов не се колебае и на 
22 септември 1908 г. провъзгласява страната за независимо Царство. 

53 Пак там, л. 127–143; ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 22–24.
54 Пак там, ф. 321К, оп. 1, а. е. 395, л. 25–28.
55 Пак там, л. 37–38.
56 Пак там, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 127.
57 Пак там, ф. 321К, оп. 1, а. е. 1821–а, л. 36–45. 
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Защитата и признаването на новия статут на държавата се оказва 
сложен и продължителен процес. Османската империя и нейните 
кредитори се опитват да извлекат максимална финансова изгода от 
създалата се ситуация. В Цариград започват двустранни българо-
турски преговори, в хода на които турската страна предявява десет 
искания, седмото от които е „уреждане на вакъфския въпрос“58. 
Българската делегация, водена от министъра на земеделието и тър-
говията Андрей Ляпчев, предлага страната ни да заплати една гло-
бална сума от 82 млн. лв., на колкото се оценяват реалните загуби 
на империята, свързани с Източните железници и с капитализира-
ния румелийски дълг. Преговорите се затягат и биват прекъснати. 
При отпътуването си от Цариград Ляпчев декларира, че българското 
правителство е готово да даде материално удовлетворение за уреж-
дане на висящите въпроси, произтичащи от акта на българската 
независимост, сред които е и вакъфският. Изрично се посочва, че 
българското правителство „приема да установи една комисия, за да 
уреди вакъфския въпрос, според както е предвидено в проекта за 
преустройство на мюсюлманските религиозни общини в България“. 
В поверително Окръжно № 1400 на Министерството на външните 
работи и изповеданията до българските дипломатически предста-
вители при Великите сили и Турция относно признаването на Неза-
висимостта, с дата 9 декември 1908 г., външният министър Стефан 
Паприков разяснява официалната позиция по вакъфския въпрос: 
„Българското правителство още от създаването на Княжеството 
всякога е гледало на мюсюлманите като на равноправни граждани 
на България и никога не се е бъркало в устройството и управлението 
на религиозните турски общности. Ръководимо от това начало, то се 
е грижило щото вакъвските имоти да бъдат запазени за турските 
общини – следователно уреждането на Вакъвския въпрос е инте-
ресувал само правителството“. Очевиден е пропагандният харак-
тер на изложената позиция, но важна е декларираната готовност, 
че правителството „и сега е съгласно да уреди този въпрос, по който 
изобщо между България и Турция няма да се срещнат никакви 
спънки“59.

Дала съгласие за търсене на мирно решение, българската страна 
не изключва и прибягването до други, военни средства, в случай 
че турската страна продължи с протакането, предяви нови иска-
ния и откаже да признае Независимостта. Напрежението ескалира 
след като Цариград освен пари, поисква и територии. През януари 
1909 г. българското правителство заповядва да бъде мобилизирана 
8-а Тунджанска дивизия и да бъде прикрита югоизточната гра-

58 Пак там, л. 36–45.
59 Пак там.
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ница. Всичко това кара Русия да се намеси по-активно. Тя предлага 
да опрости на Османска империя 125 млн. фр. от неизплатените 
ѝ задължения след последната война срещу отказ от финансови 
претенции към България и признаване на нейната независимост. 
Въпросите за вакъфите и религиозните общности са оставени да 
се уредят от преки българо-турски преговори. Срещу това българ-
ската страна се ангажира да изплати на Русия 82 млн. лв. под фор-
мата на заем. На 3 март 1909 г. в Петербург външните министри на 
Русия и Османската империя Александър Изволски и Рифаат паша 
подписват руско-турски протокол, според който Русия опрощава 
125 млн. фр. на Високата порта, а тя се отказва от своите права по 
чл. 9 от Берлинския договор за трибута от Княжество България и от 
данъка от Източна Румелия. Въпросът за вакъфите и религиозните 
общини, за пощи, телеграфи, фарове и санитарна администрация 
остават да се разрешат в пряко българо-турско споразумение60.

В българската историография Г. П. Генов още през 1940 г. 
застъпва тезата, че част от опростената сума, в размер на 43 мили-
она, е за компенсация на вакъфските имоти в България61. Подобно 
мнение е изразено и от Георги Марков, според когото по силата на 
чл. 3 Османската империя се отказва „и от правата върху вакъф-
ските имоти“. Паралелно с това той твърди, че чл. 5 от протокола 
оставя въпросите относно вакъфите на мюсюлманските религи-
озни общини, пощите, телеграфите и санитарната част извън съг-
лашението62. Но както става ясно от текста на самия протокол и от 
тълкуването на тогавашните български власти, сумата от 43 млн. в 
руско-турската спогодба е предназначена не за вакъфите, а за тур-
ските държавни имоти (домен пюблик)63.

Веднага след подписването на Петербургския протокол руският 
външен министър предлага българското правителство да изпрати 
отново Андрей Ляпчев за нови преговори в Цариград64. В средата 
на март 1909 г. министърът на външните работи и изповеданията 
Стефан Паприков и придружаващият го финансов министър Иван 
Салабашев заминават за Петербург, за да договорят условията на 
заема, а Андрей Ляпчев се връща в Цариград, за да уреди „вися-
щите въпроси“. Преди тяхното отпътуване Министерският съвет 
взема решения за максималните отстъпки, които могат да бъдат 

60 <https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1908.htm> 13 август 2019 г.; Крачунов, К. Външ-
ната политика на България. (Кабинетът Малинов 1908–1911). Според документи. 
София: Печатница „Типограф“, 1931, с. 78.

61 Генов, Г. П. Международни актове и договори засягащи България..., с. 351.
62 Марков, Г. Независимостта на България през балканската криза. 1908–1909. София: 

Народно събрание на Република България, 2008, 211–212. 
63 <https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1908.htm> 13 август 2019 г.; ЦДА, ф. 176К, оп. 2, 

а. е. 9, л. 136.
64 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 9, л. 117. 
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направени на Русия и Османска империя. Стефан Паприков, след 
като се среща с Изволски, на 18 март 1908 г. предава на Ляпчев, 
че приоритет на преговорите му с турската страна трябва да бъде 
въпросът за железниците, след това санитарният, пощенският и 
вакъфският, като най-накрая се остави въпросът за фаровете. От 
Ляпчев той изисква да узнае „какво значи в член пети на прото-
кола думите креанси за вакъфите, не са ли това мютевелийските 
работи?“. Паприков се надява тези въпроси да бъдат отложени след 
признаването на Независимостта, въпреки съмненията, че това е 
възможно65. На 21 март 1909 г. Ляпчев докладва на Малинов и на 
Паприков, че при срещата си с Рифаат паша е обяснил българското 
становище и настоял за компенсация само от 82 млн. На въпроса 
на Паприков отговаря: „Под креанси за вакъфите турците разбират 
сметките на Ефкафа, които ни предоставиха през ноември и част-
ните мютевелийски рекламации“. Същия ден министър Паприков 
категорично се противопоставя на турските претенции, включи-
телно и за креансите на вакъфите, считайки ги за произволно доба-
вени, и инструктира Ляпчев да не допуска тяхното обсъждане66.

На 23 март Ляпчев се среща с великия везир Хилми паша и 
остава с впечатлението, че последният желае бързо приключване 
на преговорите. Българският представител е уведомен, че пред-
ния ден се е състояло съвещание на турското правителство, което 
се е съгласило с част от българските искания, но „частния вакъф-
ски въпрос“ предизвикал мъчнотии и по него била назначена спе-
циална комисия. За срещата Ляпчев докладва в София. Реакци-
ята на министър-председателя Малинов е остра и крайна. Той е 
недоволен, че привършването на преговорите се спъва от „някакви 
частни вземания на някои влиятелни турци“, и упреква Ляпчев, че 
много добре знае становището на кабинета по вакъфския въпрос 
и трябва да го отстоява, въпреки вестникарския шум по темата 
в Цариград и увъртанията на министрите. Още повече че българ-
ската преса го притискала да защитава интересите на българските 
поданици, а не на турските бейове. Доста ядно Малинов обобщава: 
„Политически въпроси ли решаваме или частни сметки на хората 
преглеждаме?“. Неговото впечатление е, че турците увъртат и ако 
Ляпчев е на същото мнение, да го потвърди и да се търси намесата 
на Европа. При последвалите преговори е постигнато сближение по 
всички въпроси, освен по вакъфския67.

На 24 март 1909 г. френското правителство предлага на руското 
общи действия пред Цариград за признаване на българската неза-
висимост, но при условие че София се съгласи всички висящи 

65 Пак там, а. е. 10, л. 33.
66 Пак там, л. 62, 74–75. 
67 Пак там, л. 80, 85, 86, 115–116. 
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въпроси да се решат от арбитражна комисия или съд. Това предиз-
виква безпокойството на министър Паприков в Петербург, който 
веднага се среща с руския външен министър Александър Изволски, 
за да го убеди, че не е необходим арбитраж, при условие че прегово-
рите са толкова напреднали. В шифрована телеграма до министър-
председателя и Ляпчев той е по-конкретен и откровен: „Аз и Сала-
башев сме на мнение, че френското предложение не е приемливо, 
защото е опасно, особено по въпроса за вакуфите, който – решен 
чрез арбитраж, може да ни струва много милиони“. Позицията му 
се възприема и споделя от Малинов в София. Оказва се, че преми-
ерът е информиран за френската инициатива още на 20 март и 
моментално я е отхвърлил с аргумента, че тя не би съдействала, а 
би отсрочила признаването на българската независимост. Малинов 
изисква външния министър да настоява Русия да заеме по-катего-
рична позиция и да окаже натиск на Цариград за бързото приключ-
ване преговорите. Против арбитража е и Ляпчев в Цариград68.

Руският посланик в османската столица Александър Зиновиев 
получава необходимите инструкции и настоява пред Рифаат паша 
за бързо приключване на преговорите или висящите въпроси да 
се оставят след признаването на Независимостта. При проведената 
на 26 март среща на турския външен министър с българския пред-
ставител, последният го намира за много „кулантен“, т. е. сговор-
чив. Ляпчев се възползва от това и се опитва да приключи прегово-
рите с отстъпка по вакъфския въпрос. „Под условие, че ще свършим 
бърже, докладва Ляпчев, приех ad referendum проекто-конвенцията 
за вакъфите и мюсюлманските общини“, както и конкретни суми за 
всички останали рекламации. Той е убеден, че по този начин са уре-
дени всички висящи въпроси без този за изключителните вакъфи 
(мюстесна). Последният, според него, ще бъде приключен до ден-два 
и тогава ще стане възможно признаването на Независимостта69.

Оптимизмът му се оказва неоправдан. След изчистването на 
останалите спорни въпроси именно вакъфският се използва от тур-
ската страна, за да бави преговорите и да блокира признаването 
на българската независимост. На 26 март великият везир заявява 
на посланик Зиновиев, че турското правителство „не може да даде 
съгласие за признаване на независимостта преди разрешаването 
на вакъфския въпрос“, защото без него не можел да прокара реше-
нието през парламента. Тази позиция е телеграфирана веднага в 
Петербург, където отчитат, че възможностите за натиск и споразу-
мение са изчерпани и единствения изход остава арбитражът. Пап-
риков не приема руското становище и обяснява на Изволски, че 

68 Пак там, л. 94, 118. 
69 Пак там, л. 126, 138 



257ВакъфСкият ВъПрОС В Съединена България (1885–1913)

„българското правителство ще предпочете да скъса преговорите в 
Цариград отколкото да се съгласи на арбитраж или да плаща нещо 
за вакъфите“. Той е недоволен и от предложените от Русия усло-
вия за финансово споразумение и е напът да се откаже от по-ната-
тъшни преговори и да се върне в София70.

В затруднено положение се оказва и Ляпчев в Цариград. До 28 март 
той не успява да се срещне с Рифаат паша, въпреки поетия от тур-
ския министър ангажимент. Не започва и очакваното съвещание 
по частните вакъфски искания. За сметка на това българският 
представител успява да проведе разговор с великия везир Хилми 
паша и да научи, че Независимостта няма да бъде призната, докато 
българската страна не приеме „неофициално“ да удовлетвори част-
ните вакъфски искания. Това е и единственото условие, изтъкнато 
при разговорите на великия везир и Рифаат паша със Зиновиев. 
Руският дипломат уведомява българския преговарящ и го моли да 
бъдат удовлетворени „някак си тези искания“71.

Междувременно в Петербург Паприков и Салабашев успяват да 
финализират преговорите по финансовите въпроси и всички бъл-
гарски усилия се концентрират върху преговорите в Цариград. На 
28 март Паприков изисква от Ляпчев „непременно“ да ги приключи 
до 3 април, тъй като след това министър Изволски заминавал в про-
дължителен отпуск. Паприков обещава да търси съдействието и на 
останалите Велики сили: „Ако въпросът се спира само в изключи-
телните вакъфи, ще настоявам за интервенция на Русия, Англия 
и Франция“. В същия дух са инструкциите на министър-предсе-
дателя. Той изисква Ляпчев да заговори с по-енергичен тон и да 
обясни на турската страна, че София чака не нови искания, а приз-
наване на Независимостта. Министерският съвет, одобрил постиг-
натите споразумения по отношение на свободата на религията, на 
емигрантите, добавено препоръчва да се отхвърли споменаването 
на халифа в молитвите72.

За 30 март е насрочена официална среща при Високата порта 
за продължаване на преговорите. В тази връзка на 29 март Ляп-
чев припомня на правителството, че и турската, и руската страна 
настояват за удовлетворяване на частните вакъфски претенции и 
иска съгласие „да се заема с уреждането по неофициален път на 
този въпрос“. Преди неговата шифрована телеграма да стигне до 
София, той получава отговор от министър-председателя на доклада 
си от 28 март. Малинов изразява пълното си разочарование и дъл-
боко възмущение от некоректното и недобросъвестно поведение на 
турската страна, която, въпреки че е получила всички искани мате-

70 Пак там, л. 135. 
71 Пак там, л. 154. 
72 Пак там, л. 155, 156, 157. 
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риални отстъпки, продължавала да предявява нови и нови иска-
ния. Той нарежда българският представител да заяви „за последен 
път“ на великия везир и посланиците, че „настояваме с право за 
незабавното признаване независимостта“. При отрицателен отго-
вор Ляпчев е известен, че може да получи заповед за скъсване на 
преговорите и връщане в София. Късно вечерта Малинов изпраща 
втора телеграма с потвърждение на голямото си възмущение от 
„неофициалните вакъфски претенции“, с които турците изнудват 
България. Тази позиция той заявява и на руския посланик в София 
Дмитрий Сементовски, за да я предаде в Петербург. Малинов не е 
далеч от мисълта „да скъсаме с турците, па да става каквото ще 
става“73.

На 30 март, убеден че Османска империя няма да се съгласи с 
нотифицирането на признаването „докато не се реши въпроса с 
частните вакъфи“, Паприков иска да узнае каква е позицията на 
министър-председателя и какви наставления е дал по този въпрос 
на Ляпчев. Едновременно с това той търси информация и от своя 
колега в Цариград по три пункта: има ли отделно предложение 
на турското правителство за решаване на въпросите с частните 
вакъфи; ограничава ли се въпросът с източнорумелийските мюте-
велии или се обобщава; какво е неговото предложение за решение. 
Паприков се нуждае от тази информация, защото руският външен 
министър „иска да знае нашето решение по този (вакъфския – б. м., 
В. Я.) въпрос“, за да направи съответните постъпки и ускори приз-
наването на Независимостта. Притесненията му са свързани със 
скорошното заминаване на Изволски в отпуск и очаква „до тогава 
работата да се свърши“. Ляпчев веднага отговоря, че „срещу гло-
бална сума“ турското правителство „ще ни замести спрямо всички 
частни мютевелии“. Размерът на тази сума още не бил определен, 
но очаква това да стане най-късно до два дни. Уговорката била тя 
„да бъде крайно умерена“, за да може той да я издейства от българ-
ското правителство. Ляпчев се ангажира на следващия ден да се 
срещне с великия везир и да настоява „за по-скорошно свършване“. 
По този начин българският представител фактически се съгла-
сява на финансова компенсация на мютевелиите, и то не само от 
Източна Румелия, но и от Княжеството74. След няколко месеца това 
се потвърждава от самия велик везир, който изтъква, че лично пред 
него министър Ляпчев е изказал готовност да поеме задължение 
за изплащане на една кръгла сума, с която да се задоволят мюте-
велиите на вакъфите „мюстесна“. Това не се случило, защото сам 
той намерил претенциите на мютевелиите за прекалени и не могъл 

73 Пак там, л. 158, 159, 173. 
74 Пак там, л. 174, 176, 178. 
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да вразуми последните да се задоволят с „нещо приемливо“. Хилми 
паша ще твърди, че след това Ляпчев бил предложил „въпроса за 
тия вакъфи да се реши от един арбитраж, съставен по избор на 
двете страни“, но предложението било провалено от извършения на 
31 март 1909 г. държавен преврат в Османската империя75. Самият 
Ляпчев на 16 октомври 1909 г. собственоръчно ще отбележи: „Никога 
не съм давал съгласие за арбитраж, но истината е, че в преговорите 
преди преврата от 31 март т.г. бях обещал на Хилми паша, да хода-
тайствам пред правителството да се обезщетят мютевелиите, в слу-
чай, че тяхното искане бъде умерено [...]“76.

Превратът в Цариград заплашва да забави и дори върне назад 
преговорния процес. Успокоителното е, че Рифаат паша остава 
външен министър и в новия кабинет. Въпреки промените, пре-
миерът Малинов продължава твърдо да изисква бързо приключ-
ване. Същия ден той остро порицава Ляпчев, че не отстоява енер-
гично българските позиции и въпреки инструкциите, се е съгласил 
да приеме заплащане на мютевелиите. Обръща му и внимание, че 
това съгласие може да има „фатални последствия“, тъй като прин-
ципното допускане на заплащане прави почти невъзможно стра-
ната ни да се бори против размера му. Малинов е за твърда пози-
ция – или незабавно признаване на Независимостта, или мобили-
зация на армията. В този смисъл той телеграфира и на Паприков в 
Петербург. Малинов се среща с дипломатите на Антантата в София 
и настоява техните страни незабавно да признаят Независимостта, 
докато в Цариград си играят на революции и контрареволюции. 
„Ние, заявява българският пръв министър, удовлетворихме пра-
вата на Турция, но не желаем да удовлетворяваме капризите и 
изнудванията“, т. е. претенциите по вакъфския въпрос. Външният 
министър Паприков незабавно се среща с Изволски, за да обсъдят 
новосъздадената ситуация в Цариград и да му съобщи за дадените 
от българското правителство наставления на Ляпчев – ако до три 
дни въпросът не се реши, да прекъсне преговорите и да се върне 
в София. Изволски отива в Царско село да докладва на Николай ІІ 
(1894–1917), като едновременно съветва българите да бъдат „осто-
рожни“. След острата реакция на премиера, Ляпчев започва да се 
оправдава, че не е приел сума за плащане на частните мютевелий-
ски искания, а се стреми да разбере в какво конкретно се състои 
искането, за да докладва на правителството77. 

Категоричната позиция на българската страна кара предста-
вителите на Антантата в Цариград на 2 април 1909 г. да се явят 
пред новия велик везир и да поискат бързо приключване на българ-

75 Пак там, а. е. 597, л. 54–55, 57.
76 Пак там.
77 Пак там, а. е. 10, л. 181–185, 191, 194. 
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ския въпрос, но едновременно с това настояват и правителството 
в София да не се скъпи от обезщетение на мютевелиите. Ляпчев 
обяснява на Рифаат паша, че българското правителство разглежда 
исканията на мютевелиите като частни претенции, чиято основа-
телност трябва да се провери от нарочна комисия. Другият вариант 
е те да бъдат обезщетени за сметка на Високата порта от получе-
ните 43 милиона франка. В противен случай, обявява той, прегово-
рите ще бъдат прекратени. Заплахата дава своя ефект и същия ден 
великият везир и външният министър споделят пред руския посла-
ник, че са готови да припознаят Независимостта, като мютевелий-
ският въпрос остане да се урежда за в бъдеще. Съветът на Зино-
виев е или да се приеме предложението, или българската страна да 
се съгласи на арбитраж по вакъфския въпрос78.

На 3 април Ляпчев уведомява Малинов, че Портата продължава да 
настоява за арбитраж по частния вакъфски въпрос, което е отхвър-
лил. Той очаква инструкции дали да даде съгласието си въпросът 
да се впише в окончателния протокол за последващо решение или 
да прекъсне преговорите. Въпреки че не разбира в какво точно се 
състои турското искане, Министерският съвет упълномощава Ляп-
чев да заяви: „Българското правителство не може нищо да плати 
за мютевелиите, но обещава да подложи на разглеждане искани-
ята на мютевелиите от българска административна комисия“. Тя 
трябва да проучи основанията на исканията и да определи размера 
на обезщетенията. При отказ Ляпчев трябва да напусне Цариград. 
Самият министър-председател е против арбитраж и е убеден, че 
Портата е щяла да отстъпи и без обещание „някогиж“ да разгледаме 
исканията на мютевелиите79.

Пред възможността от избухването на война между България и 
Османската империя, която бързо може да се прерасне в Балкан-
ска и Европейска, Изволски отлага отпуската си и мобилизира съг-
лашенската дипломация за отстраняване на опасността чрез акти-
вен натиск върху турското правителство за незабавно признаване 
на Независимостта от него или от силите. Това дава основание на 
Малинов да заяви на Ляпчев, че е длъжен да се откаже от разговори 
по мютевелийския въпрос и да настоява за незабавно признаване 
на Независимостта под заплахата за напускане на Цариград. Късно 
вечерта на 3 април преговорите между българската и турската 
страна са финализирани и Ляпчев уведомява София, че се е стиг-
нало до съгласие по всички въпроси, а частният вакъфски въпрос 
ще бъде разгледан от българска административна комисия80.

78 Пак там, а. е. 18, л. 184–185.
79 Пак там, а. е. 11, л. 30 б, в, з, ж; а. е. 18, л. 186. 
80 100 години от обявяването на Независимостта на България. – Известия на държав-

ните архиви, 95–96, 2008, 111–112; ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 18, л. 189. 
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На 6/19 април 1909 г. Рифаат паша и Андрей Ляпчев, в присъст-
вието на дипломатите от Антантата и в изпълнение на руско-тур-
ския протокол от 3 април 1909 г., подписват в Цариград турско-
български протокол. С него официално „Отоманското император-
ско правителство заявява, че признава новото политическо поло-
жение на България“. В чл. 2 е записано, че неделима част от про-
токола ще е спогодба относно организацията на мюсюлманските 
общини и вакъфските имоти, като и двата документа ще бъдат 
подписани едновременно. Декларира се, че на мюсюлманите ще 
се осигурят свободата и външното упражняване на вярата. Те ще 
продължават да се ползват със същите граждански и политически 
права, както и жителите, принадлежащи към други изповедания. 
Името на султана, като халиф, ще продължава да бъде споменавано 
в публичните молитви на мюсюлманите. По отношение на вакъф-
ските имоти в протокола е записано: „Относно вакъфите мюстезна, 
Българското правителство ще назначи, в срок от най-много от три 
месеца, една административна комисия, която ще проучи основа-
нията на рекламациите на заинтересованите“.

В „Съглашение по мюфтийския въпрос“ се определя реда за избор 
на главен мюфтия и неговите функции. Той се избира от мюфтиите 
в България, а МВнРИ съобщава за избора чрез имперското комисар-
ство в София на шейх-юл-исляма. Последният изпраща на избра-
ния Главен мюфтия по едно меншуре и мюресале, предоставящи му 
право да упражнява функциите си и да дава от своя страна същата 
власт на другите мюфтии в България. Главният мюфтия служи за 
посредник между мюфтиите в България в отношенията им с шейх-
юл-исляма по религиозните и гражданските въпроси, зависещи 
от шериата, и с българското Министерство на външните работи и 
изповеданията. В границите на предписанията на шериата той има 
правото да надзирава и контролира мюфтиите в България, рели-
гиозните и благотворителните мюсюлмански учреждения, както 
и техните служители и мютевелиите, да дава на другите мюфтии 
наставления относно брака, развода, завещанията, опекунството и 
други зависещи от шериата въпроси. Главният мюфтия и мюфти-
ите имат право да инспектират мюсюлманските училища и медре-
сета и да дават разпореждания за откриване на учебни заведе-
ния. Поддържането и управлението на мюсюлманските училища и 
джамии в България се финансира от държавния бюджет. Няколко 
постановления на „Съглашение...“-то се отнасят до вакъфите. Спо-
ред § V: „Главният мюфтия има правото да изиска от мюфтиите, 
натоварени с управлението на вакъфите, да представят сметките 
и ведомостите, отнасящи се до вакъфите. Сметководните книги на 
вакъфите могат да се водят на турски език“. Според § VII: „Ще се 
бди за доброто съхранение на недвижимите вакъфски имоти в Бъл-
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гария. Никаква религиозна или благотворителна сграда не може да 
бъде съборена, освен поради належащи причини и съгласно дейст-
ващите в страната закони и правилници. В случай, че една вакъф-
ска сграда подлежи на отчуждаване поради належащи причини, то 
отчуждаването може да стане само след като се предостави равно-
стойно друго място и след като се изплати стойността на сградата. 
Сумите, които се изплащат за отчуждаване на вакъфски сгради 
поради належащи причини, се употребяват изцяло за построй-
ката на други религиозни учреждения, там, където има нужда от 
тях, и това става под контрола на Главния мюфтия, който е длъжен 
да предотвратява злоупотреби с тях“. Според § VIII в срок от шест 
месеца след подписване на „Съглашение...“-то българското прави-
телство трябва да назначи специална комисия, в която Главният 
мюфтия влиза по право, и която в срок от три години от съста-
вянето ѝ трябва да разгледа и провери заявените до този момент 
рекламации на мютевелиите и техните заместници. Заинтересова-
ните лица, които останат недоволни от решенията на комисията, се 
обръщат към компетентните съдилища в България81.

Подписаното „Съглашение по мюфтийския въпрос“ се оценява 
нееднозначно. Още през 1910 г. представителите на опозицията в 
Народното събрание, в лицето на Петър Пешев, Стоян Данев, Алек-
сандър Стамболийски и Иван Ев. Гешов, са единодушни, че Бълга-
рия е направила прекалено големи отстъпки в полза на Цариград, 
а договореностите по мюфтийския и вакъфския въпрос са опреде-
ляни като откуп за Независимостта, некадърност и дори престъпле-
ние82. В днешно време, анализирайки подписаните през 1909 г. бъл-
гаро-турски споразумения, и конкретно „Съглашение по мюфтий-
ския въпрос“, Христо Тепавичаров е категоричен, че приетата уредба 
на мюсюлманското вероизповедание е в „пълно противоречие и е 
абсолютно несъвместима“ с нормите на действащото българско 
законодателство, а основните ѝ разпоредби по същество са намеса 
във вътрешните работи на българската държава. Според него тек-
стовете, отнасящи се до вакъфите, ги определят като институт на 
шериата, съвкупност от юридически и религиозно-нравствени пра-
вила, изложени в Корана. По тази причина те не могат да бъдат при-
лагани в България, не биха могли да действат като паралелна нор-
мативна уредба, конкурираща институциите на светската правна 
система83. Красимир Кънев обръща внимание, че с тези съглашения 

81 От Сан Стефано до Париж (1878–1974 г.). Най-важните договори за България. Със-
тав. Ц. Билярски. София: Анико, 2009, 66–68.

82 Стоянов, В. Турското население между полюсите на етническата политика. София: 
ЛИК, 1997, с. 75, бел. № 107–108.

83 Тепавичаров, Х. За вакъфите, езика и суверенитета на България. – Нова зора, 
№ 15, 2015. <http://www.zora-news.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=6114:2015-04-14-18-10-41&catid=549:broi-15-2015&Itemid=127> 15 май 2019 г.
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е намаляла държавната намеса в организацията на българските 
мюсюлмани84. Мнение, което се споделя и от Димитър Гюдуров85. 
Според Исмаил Джамбазов „Съглашение...“-то е първият междудър-
жавен документ, който в основни линии урежда структурата на 
духовната организация на мюсюлманското население в България, 
превръща мюфтийския въпрос в обща тема на Българското цар-
ство и Османската империя и дава право на Високата порта да се 
намесва в неговото решаване. За първи път след Берлинския дого-
вор въпросът за правния статут на религиозните вакъфи в Бълга-
рия се разглеждал не като вътрешен въпрос, а като междудържа-
вен и се разработвал подробно. От „Съглашение...“-то произтичало, 
че и османската, и българската държава предавали собствеността 
на вакъфските имоти, които се управляват от мюфтийствата, под 
контрола на Главното мюфтийство86. На противоположно мнение е 
Ибрахим Ялъмов, според когото с обявяването на Независимостта 
турското население се оказва в нова ситуация – то окончателно е 
откъснато от турската държава87.

Факт е, че българските власти коректно изпълняват поетите анга-
жименти. През май 1909 г. са проведени първите мюфтийски избори, 
а избраните окръжни мюфтии през декември 1910 г. избират Гла-
вен мюфтия88. Със заповед № 281 от 27 юли 1909 г. на министъра на 
външните дела и изповеданията, в изпълнение на чл. 2 на турско-
българския протокол от 6 април, е назначена комисия, „която да раз-
гледа основанията на рекламациите на заинтересованите по вакъ-
фите, наречени „мюстесна“, лица и да ми предостави с доклад своите 
решения по тях“. Комисията е под председателството на П. Димит-
ров, съветник при Министерството на външните работи, и членове: 
Д. Антонов, русенски окръжен управител; А. Башев, плевенски наро-
ден представител; Б. Кърджиев, началник на държавните имоти в 
Министерството на финансите; Л. Горанов, член на Върховния каса-
ционен съд (ВКС). На 4 август Л. Горанов е заменен с Д. Икономов, 
също член на ВКС. Определеният официален срок за предявяване на 
документи и искания от страна на лицата, заинтересовани от вакъ-
фите „мюстесна“, е 1 август 1909 г. Въпросните документи могат да 
се подават в МВнРИ или в Османската легация. На 18 юли Високата 
порта отправя вербална нота с искане срокът да бъде продължен, 

84 Кънев, К. Законодателство и политика към религиозните малцинства в България..., 
с. 73.

85 Гюдуров, Д. Религиозната политика на България и мюсюлманите (1919–1925 г.)..., 
с. 348.

86 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България (1878–2018)..., 
с. 71, 72. 

87 Ялъмов, И. История на турската общност в България..., с. 99.
88 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България (1878–2018)..., 

с. 72, 79–80. 
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тъй като е крайно недостатъчен, но искането не е прието от българ-
ските власти89.

В изпълнение на министерската заповед комисията, натоварена 
„да разгледа основанията на рекламациите“, започва работа на 
3 август 1909 г. До 25 октомври, когато дейността ѝ приключва, 
са проведени 26 заседания, разгледани са 41 рекламации и са 
изготвени решения за 26 от тях. Членовете на комисията изключи-
телно отговорно, задълбочено и подробно изучават всяко заявление 
и всеки документ, подаден от ищците, както и отложената доку-
ментация в институциите на Княжеството и на Източна Румелия. 
Основно са проучени архивите на Външното и Финансовото минис-
терство. Тъй като съществена част от предявените документи са на 
турски и арабски, като преводач и сътрудник е привлечен видният 
османист и палеограф Диаманди Ихчиев. На 5 септември е изгот-
вен проектодоклад, но заседанията продължават до 18 септември. 
След тази дата те са преустановени до 16 октомври, като се работи 
по допълването и изменението на доклада и отделните решения. От 
16 до 25 октомври комисията отново заседава редовно, като окон-
чателният ѝ доклад до министъра на външните работи и изповеда-
нията е от 24 октомври 1909 г.90

В хода на своята работа комисията получава интересни препо-
ръки. Така например, жител на Нова Загора я съветва да проведе 
една анкета в провинцията, за да се убеди, че повечето вакъфски 
имоти са заграбени от частни лица турци, отчуждени са и са прода-
дени от тях на трети лица. Като пример се сочи съдбата на вакъф-
ския имот в с. Попово, Новозагорско91.

Докладът на комисията по разглеждане основанията на реклама-
циите е първото българско цялостно историческо, правно и полити-
ческо изложение по вакъфския проблем и заслужава особено вни-
мание92.

Докладът започва с констатацията, че предявените реклама-
ции могат да бъдат разделени на три категории: такива, които се 
отнасят до вакъфи, които не са „мюстесна“; недвижими вакъфски 
собствености, които са съвместни с вакъфи „мюстесна“; истински 
вакъфи „мюстесна“. Приема се, че няма да бъдат разглеждани пър-
вите две категории, тъй като българо-турският протокол от 6/19 
април задължава България да учреди административна комисия 
само за вакъфите „мюстесна“. За да си изяснят съдържанието на 

89 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 1, 4–5, 6, 7, 8. 
90 Пак там, а. е. 581, л. 1–26; а. е. 597, л. 8, 61, 124–126; а. е. 598, л. 1–8.
91 Пак там, ф. 176К, оп. 2, а. е. 581, л. 33.
92 Решенията на комисията от 1909 г. са разгледани подробно и от Ersoy Hacısali-

hoğlu, N. Bulgaristan’da “Müstesna Vakıflar” Sorunu ve 1909 Yılı Komisyon Kararları. – 
Tarih Dergisi, 2007, No 46, 155–176, а също и накратко у: eadem. Bulgaristan’ın Kuruluş 
ve Bağımsızşık Sürecinde Vakıf Meselesi…, 521–523.
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понятието „вакъф“ и „вакъф мюстесна“, членовете на тази коми-
сия проучват османското законодателство, публикации по него-
вото тълкуване и прилагане, преглеждат международните дого-
вори, уреждащи положението на Княжество България и Източна 
Румелия, Конституцията и Органическия устав. Като резултат от 
тези проучвания се стига до извода, че вакъфите, като юридичес-
ко правоотношение, трябва да се разглеждат от двойно гледище: от 
онова на шериатското право и от онова на частното гражданско 
право. От гледната точка на шериата: „Думата „вакуф“ е синоним 
на „хабс“ и означава вържа, поставям в неподвижност“, или вакъ-
фът е „обвързване – ограничение правото да се разполага с една 
вещ, която трябва да остане собственост на основателя, за да се 
посвети ползването на тая вещ за благотворителни цели“. От гледна 
точка на османското гражданско право вакъф означавало заве-
щание на една вещ в полза на благотворителността, без право на 
отчуждаване. Комисията заключава, че и шериатското, и граждан-
ското право в Османската империя „приемат, че вакфираната вещ 
се поставя в неподвижност – става неотчуждаема, само че първите 
обясняват тази неотчуждаемост с това, че собствеността на заве-
щаната вещ остава на основателя, а законодателството – че соб-
ствеността остава на самото посвещение“. Посочени са три задъл-
жителни условия, за да се приеме, че е налице вакъф: лице, спо-
собно да разполага със своя имот; човеколюбиво или богоугодно 
дело, което да се ползва от посвещаването; мюлк, който да бъде пос-
ветен. Уточнява се, че посветителят трябва да разполага със своя 
вещ, а не с мирийска (държавна или обществена). Султанът обаче, 
като владетел на държавата, можел да посвети мирийска земя за 
вакъф или да упълномощи друг да го стори. Това били „неистин-
ските вакъфи“, защото собствеността остава държавна, а само 
ползването или данъците, таксите и приходите – изцяло или час-
тично, да са предоставени за вакъф. Неистинските вакъфи можели 
да бъдат групирани в три категории: земя, която се отдава за частно 
ползване, а данъците и таксите са отдадени за вакъф; мирийска 
земя, от която държавата прибира данъци, но владеенето е дадено 
за вакъф; мирийски земи, чието владеене, както и данъците от тях, 
са отдадени за вакъф. Недвижимите имоти от последните две кате-
гории били подчинени на Свещения закон, а вакъфът може да ги 
експлоатира сам или да предостави това на трети лица и държа-
вата има върху тях само гола собственост, а понякога и фискални 
права. Именно в тези две категории се включват и вакъфите „мюс-
тесна“, с които Комисията трябва да се занимае93. 

93 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 95–97; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 6, 8. 
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След като изяснява принципно въпроса що е вакъф, администра-
тивната комисия се концентрира върху изключителните вакъфи 
„мюстесна“. Отбелязва се, че за тях „никакъв текст няма в осман-
ското законодателство“, освен едно Окръжно от 5 Зилхидже 1292 г. 
(31 декември 1875 г.), издадено от Министерството на финансите, но 
„тия вакуфи са запазени от традицията и шериата, и под това име се 
разбират вакуфи, които мютевелията управлява съвършено неза-
висимо и без всякаква намеса на Евкафа, и само под контрола на 
главното счетоводство“. Вакъфите „мюстесна“ обемали: „1-о имоти, 
принадлежащи на немюсюлмански вероизповедания, на черкови и 
монастири; 2-о вакуфите на четиримата мухамедански светци и 
3-о вакуфите на победителите Gouzat“ (guzât, мн. ч. на gazi – боец за 
вярата, отличил се в боевете против неверниците). Тъй като постъ-
пилите рекламации били именно за последните въкъфи, комисията 
се спира върху техния произход и условията за признаването им. 
Образно се пояснява, че докато съвременната държава облагоде-
телства заслужилите си синове, като им отпуска пенсия, то Осман-
ската империя, в лицето на султана, ги възнаграждавала, като им 
отстъпвала част от публичните права – събиране на определени 
държавни данъци върху конкретна територия или им предоста-
вяла правото на „господарско-феодално управление“ на известни 
части от територията на държавата. Следователно, за да се приз-
нае съществуването на един вакъф „мюстесна“, според комисията, 
се изисква най-вече султанско разрешение, което да установява, 
че придобитите права са законни, а не узурпирани, че суверенът 
преотстъпва част от правата на държавата в полза на основателя 
на вакъфа и на неговото потомство, признавайки заслугите му за 
империята94.

Освен това комисията констатира, че въпреки изискванията на 
османските административни актове мютевелията да живее в бли-
зост до вакъфа, за да се грижи ефективно за него, в повечето рекла-
мации претендиращите да са мютевелии са с неизвестно местожи-
телство. Освен това се отбелязва, че има случаи, в които вместо 
да се грижат за доброто състояние на вакъфските имоти, за да се 
изпълнява бого- или човеколюбивата им цел, мютевелии са продали 
вакъфски имоти95.

След тези общи доводи комисията се спира на основателността 
на предявените претенции. Тези претенции били за придобити 
публични права от частни лица, което е правно недопустимо, тъй 
като претенциите на частните лица са обект на частното граждан-

94 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 97–99; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 10.

95 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 99–100; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 11.
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ско, а не на публичното право. Но дори и да се допусне, че частни 
лица са придобили публични права, те пак трябва да се докажат. 
Комисията отчита, че източнорумелийското правителство действи-
телно е давало парични суми на някои мютевелии за поддръжка 
или ремонт на вакъфски здания, че в бюджета на областта са били 
предвидени суми, а Областното събрание е гласувало закон за обез-
щетение на мютевелиите, но временно, докато те представят пис-
мени документи, доказващи техните претенции. Такива документи 
не са били донесени и показани и „Никога това управление [източ-
норумелийското] не е признавало окончателно правата на някой 
мютевелия […]“. В подадените рекламации не били изяснени нито 
правата, нито задълженията на мютевелиите и не били посочени 
конкретни суми, изразходвани от тях за поддръжка на болници, 
медресета, шосета и пр.96

Комисията не се задоволява само с констатацията за липсата 
на конкретни доказателства относно правата на мютевелиите на 
вакъфите „мюстесна“, които определя като формални основания, а 
разглежда и предявените от тях искания за изплащане на обезще-
тения, обосновани с постановленията в чл. 12 и чл. 18 от Берлин-
ския договор и чл. 486 от Органическия устав на Източна Румелия. 
Така тя поставя един по-общ въпрос: Лишени ли са от граждан-
ски права притежателите и управителите на вакъфите, след като 
държавата е запазила само за себе си ползването от публичните 
права? Според членовете на административната комисия чл. 12 на 
Берлинския договор не подкрепя рекламациите, защото се отнася 
до защита на частни граждански интереси, а не до ограничаване 
публичните права на новосформираната държава Княжество Бъл-
гария. Само държавата притежава неотменното право да налага, 
събира, отменя и изразходва данъците. „Няма съмнение, посочва 
докладът, че вакуфите „мюстесна“ имат за предмет публично 
право, защото с тях е отстъпено в полза на частни лица събира-
нето на данъци […]“. Но според международното право, когато една 
държава изгуби суверенитета си върху дадена област, тя изгубва и 
публичните права. Османската империя е загубила суверенитета 
си върху територията на създаденото Българско княжество, което 
я замества като права и задължения. Следователно нито Високата 
порта, нито частни лица могат да оспорват фискалните права на 
българската държава. Посочват се и конкретните членове от Бер-
линския договор, постановяващи създаването на самостоятелно 
Българско княжество, както и текстовете на Търновската консти-
туция относно естеството и назначението на данъците. Оттук и 

96 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 100 – 101; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 12. 
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логичният извод: „Обстоятелството, че бившият суверен бил отстъ-
пил на някой вакуф част от правото на държавата да събира някои 
държавни данъци за благотворителна или богоугодна цел, не ще 
рече, че това положение може да бъде задължително и за новата 
държава, щом няма изрично постановление за това при сформира-
нето на тая последната [...]“97.

Комисията тълкува и алинея 2 на чл. 12 от Берлинския дого-
вор, използвана като основен аргумент в претенциите на рекла-
маторите. Тя гласи, че в рамките на две години една турско-бъл-
гарска комисия трябва да уреди всички въпроси относно отчуж-
даването, експлоатацията или ползването за сметка на Високата 
порта на държавните имущества и вакъфите. Категоричният извод 
е, че въпросната алинея се отнася за интереси на частни лица, за 
частни граждански права, които според международното право не 
се губят с изчезването на суверенитета на държавата, а вакъфите 
„мюстесна“ са в областта на публичното право. „Щом, следователно, 
не са запазени в Берлинския договор изрично тия права в полза 
на мютевелиите на такива вакуфи, то Българското княжество, по 
силата на суверенитета си, осветен в горецитираните постановле-
ния на същия Берлински договор и на Българската конституция, е 
единствен господар на тия права и за тях не може да дължи никому 
обезщетения.“98

На последно място комисията се спира на претенциите, които се 
предявяват от мютевелиите в бившата Източна Румелия и посочва, 
че те се позовават на чл. 18 от Берлинския договор и на чл. 486 на 
Органическия устав с твърдението, че техните разпореждания им 
запазват привилегиите за събиране на данъци в областта. Пози-
цията на комисията е, че нито чл. 18 на Берлинския договор, нито 
чл. 486 на Органическия устав гарантират някакви привилегии 
на мютевелиите на вакъфите „мюстесна“ върху десятъка. Нещо 
повече, Органическият устав унищожава системата „мирие“ и осве-
щава принципа на пълната собственост. Той предвижда преобразу-
ването в свободна собственост на всички земи, посветени на бого-
угодни, благотворителни и учебни заведения, чрез изплащането на 
последните на определено обезщетение, но не и обезщетяване на 
частни лица за публични права. Признава се, че приетият закон 
от 30 май 1885 г., предвиждащ превръщането в свободна собстве-
ност на вакъфските недвижими имоти, допуска обезщетяване на 
онези вакъфски земи, които преди създаването на Източна Руме-
лия са плащали десятък направо на мютевелиите, както и ресуми 

97 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 101–104; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 14.

98 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 104–105; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 16. 
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направо на Високата порта Но според административната коми-
сия този закон противоречи на самия Органически устав, за чието 
прилагане всъщност е създаден, тъй като Уставът цели да унищожи 
„мирийските земи“, но не и да потвърди привилегиите на мютеве-
лиите на вакъфите „мюстесна“, „които с факта на учредяване на 
Източна Румелия по право се унищожават“. В този смисъл законът 
не бил задължителен, защото противоречи на основния закон на 
областта – Органическия устав, и никога не е прилаган, защото е 
обнародван на 15 юли 1885 г., а практически е отменен със Съеди-
нението на 6 септември, когато областта започва да се управлява 
по законите на Княжество България. Всички закони на Източна 
Румелия от 6 септември 1885 г. де факто, а от 5 април 1886 г. (Топ-
ханенския акт) и де юре, престават да бъдат в сила99.

Окончателното заключение на комисията, предвид изложените 
тълкувания, е следното:

1/ законното и правилното установяване на всеки вакуф „мюстесна“ 
предполага съществуването на: а) Султанско разрешение (ферман или 
иктаа), което, като изброи заслугите на основателя „гази“, да му отстъпи, 
като за награда, публични права и мирийски имоти, които той е вакъфи-
рал; б) Вакфиетнаме или завещателен акт, който да означава какви имоти 
се завещават и какви задължения се вменяват в обязаност на мютевели-
ята; и в) Берат, установяващ качеството на мютевелията. Никой от рекла-
маторите не представи напълно такива документи, поради което и никоя 
рекламация не можа да се счете за доказана и основателна.
2/ Вакуфите „мюстесна“ имат за предмет публични фискални права, 
отстъпени в полза на частни лица; а Берлинският договор е запазил само 
частните граждански права, които физически или юридически лица 
законно имат върху вакуфски имоти. Никой международен договор и 
никой принцип от държавното или международното право допуща, щото 
публичните фискални права на една нова държава да се отдадат в раз-
положение на частни лица [...] Напротив, принципът е, че суверенитетът 
на новата държава унищожава всички права, които са произтичали от 
суверенитета на по-първата държава в същата територия, и че публич-
ните данъци и фискални права са неотчуждаеми и присъщи само на дър-
жавата. А понеже тия данъци и такси произтичат от държавния суве-
ренитет, те в никой случай не могат да бъдат отстъпени на частни лица; 
поради което и претенциите на рекламаторите, да се ползуват за своя 
лична сметка от данъците и бериите на държавата, не могат да бъдат 
признати за основателни, а ще трябва да се отхвърлят като недоказани и 
неоснователни“100.

99 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 105–110; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 18, 20, 22.

100 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 110–111; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., с. 24.
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В доклада на комисията са поместени и решенията ѝ по отдел-
ните казуси. Те могат да бъдат разделени на две категори – вакъфи, 
претендиращи, че са „мюстесна“, и такива, които не са „мюстесна“. 
Сред първите е и ихтиманският вакъф, създал най-много напре-
жение за българските управляващи. Рекламацията по този вакъф 
е подадена от Юсуф бей Михал Гази Зааде чрез Османската лега-
ция в София и съдържа искане да му се изплатят всички приходи 
след 1885 г. или „едно прилично и справедливо обезщетение“. Коми-
сията отчита, че рекламаторът претендира за права, свойствени за 
вакъфите „мюстесна“, които са обект на нейната отговорност, но не 
е представил нито един документ, доказващ това. Следователно „не 
съществуват никакви доказателства, че е имало законно учреден 
вакъф „мюстесна“ в град Ихтиман от Гаази Михал бей или от някого 
от неговите потомци, а претенцията на рекламатора е неоснова-
телна. Според комисията управителите на този вакъф „са действали 
като узурпатори, а не по право“, живеели са вън от областта и не са 
могли съвестно да изпълняват задълженията си. Техни права не са 
били признати нито от правителствата на Източна Румелия, нито 
от тези на Княжеството. На базата на изложените доводи заключе-
нието на Комисията е категорично: 

Остава без последствие, като неоснователна, рекламацията на Юсуф бей 
Михал Гази Зааде, от гр. Цариград, за да му се изплати от Съкровището 
на Царство България постъпилий в него приход от вакуфа „Ихтимански“, 
от Съединението на Източна Румелия към България до датата на рекла-
мацията, както и да му се плати едно обезщетение веднъж завинаги за 
удовлетворение на претендираните от него права над тоя вакуф101.

Почти идентични са и претенциите на мютевелиите на вакъфите 
„Рика Синан бей“ в град Карнобат и на вакъфа „Карлъ Заде Али 
бей“ в Карлово. Проблемът при Карнобатския вакъф е, че заявле-
ния са подали две страни – Хасан Ясим бей и Мехмед бей Ахмед 
Шукри Беев от град Карнобат и Оханез Гюлбекиян, руски пода-
ник, живеещ в Цариград. Според карнобатските претенденти, те са 
законни мютевелии на вакъфа, даден със султански ферман на Рика 
Синан бей за известни заслуги към империята. Това били недвижими 
имущества – ниви, ливади, мери, гори и бранища в четири села, от 
чиито доходи се издържали в град Карнобат джамия, училище (мед-
ресе), баня и мост, както и други богоугодни заведения. Приходите 
от тях престанали да се изплащат след Съединението и реклама-
торите искат да им бъдат възстановени, както и парично обезще-

101 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 930, л. 38–55, 121, 122, 123–124; Доклад и решения на коми-
сията, назначена съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 
1909 год. ..., 98–126. 
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тение. Комисията изтъква, че не са представени оригинални доку-
менти за правата на мютевелиите. От своя страна Оханез Гюлбе-
киян също настоявал да му се преведат всички приходи на вакъфа, 
понеже чрез спогодба от 1889 г. бил встъпил в правата на наследни-
ците на мютевелията на Карнобатския вакъф. Комисията отхвърля 
всички претенции и рекламации, свързани с Карнобатския вакъф, 
и с аргумента, че претендентите не са изпълнявали своите задъл-
жения да поддържат богоугодните и благотворителни заведения и 
всички получени приходи са използвали за свои нужди102.

Мютевелията на Карловския вакъф твърди, че до 1885 г. е полу-
чавал приходите от десятъка на с. Шахин (Сушица), с които се под-
държала джамия в Карлово, и иска да му бъдат изплатени и тези 
след посочената година. Комисията намира, че това е по-скоро обик-
новен вакъф и претенцията трябва да се отнесе към Карловската 
вакъфска комисия. Тя пък не може да се произнесе по въпроса, 
тъй като според петиция на Карловската мюсюлманска община от 
12 септември 1909 г. се виждало, че всички недвижими имоти на 
вакъфа „Карлъ Заде Али бей“ са продадени от досегашните мютеве-
лии за лична полза. Освен това нямало и документи, освен вакъф-
наме, доказващи претенциите103.

Петима рекламатори на вакъфа „Гази Али бей и Сюлейман бей“ 
в Плевен твърдят, че техните предци Гази Али бей и Сюлейман бей 
основали в Плевен вакъф с джамии, тюрбета, гробища, училища, 
медресе, имарет и други богоугодни и благотворителни заведения в 
самия град и околните села. Доходните имоти били баня, воденица, 
две ливади и няколко совата. Освен това се събирали и доходи от 
града и от 18 села и от десятък върху лози, храни, коприна, смрад-
лика, сено, бостани, лен и др., както и от разни ресуми като право 
на тапия, бач и кантарие в Плевен и др. Рекламаторите се оплакват, 
че всички тези приходи от Руско-турската война нататък са при-
бирани от държавното съкровище и нищо не им е дадено. Някои от 
имотите им били завладени от държавата, от градската община, от 
села и от частни лица. Изпратените прошения до българското пра-
вителство били оставени без резултат. „Тий смятат, отбелязват чле-
новете на административната комисия, че Българското правител-
ство по силата на чл. 12 от Берлинския договор трябвало да им внесе 
всичко, което било прибрано от казаните доходи.“ Претендират за 
500–600 хиляди турски лири за 32-годишни дохода от десятъка и 
от разните ресуми с дължимите лихви. Искат и да им бъдат вър-

102 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 584, л. 1–12; Доклад и решения на комисията, назначена 
съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., 48–58.

103 Доклад и решения на комисията, назначена съгласно Чл. ІІ на Турско-Българ-
ския протокол от 6/19 април 1909 год. ..., 94–96; Mirkova, A. Muslim Land, Christian 
Labor…, 86–87, 144–145.
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нати селата, за да могат да събират десятъка от тях, както и доход-
ните имоти или да бъдат откупени от българската държава. Като 
доказателства са приложени три султански фермана – от 1824, 1830 
и 1863 г., както и едно завещание – вакфие от 1496 г., но не в ори-
гинал, а в препис на турски език. Комисията оставя без внимание 
претенциите на плевенските мютевелии по няколко причини – фор-
мални и неформални. Те са пропуснали 3-месечния срок за пода-
ване на рекламация, установен от турско-българския протокол от 
6 април 1909 г.; прекалено много хора се титулуват като мютеве-
лии, а трябва да е един; не са представени никакви доказателства, 
че това са мютевелиите на плевенския вакъф, нито дори, че имат 
правото на рекламация; част от исканията не са от компетенци-
ите на комисията, а от сферата на гражданското право, по което 
са компетентни българските съдилища, а предаването на вакъф-
ски имоти е от сферата на вътрешното управление на държавата 
и е от компетенциите на правителството. Основният аргумент на 
комисията е, че дори да докажат с оригинални документи правото 
си върху десятъци и ресуми, това тяхно право е угаснало със създа-
ването на българската държава, тъй като тези права са държавни 
и публични и не могат да се събират от частни лица. Що се отнася 
до претенцията върху приходите от бач и кантарие в град Плевен, 
тази претенция не може да е към хазната на България, а към град-
ската община, но и в турско време тези доходи не са частно право, 
а само на общините. Отбелязва се, че има преписки по този вакъф в 
Министерството на финансите, но то неотклонно е отхвърляло пре-
дявените претенции, които винаги са били за връщане на доходи 
само от недвижимите имоти, но не и от данъци. При това от вакъф-
ските имоти нямало нищо в държавни ръце – банята и воденицата 
са се съборили, соватите са заграбени от села, и то след съд, дюкя-
ните са продадени от турци. Затова всички искания се оставят без 
последствие като неоснователни и недоказани104.

Комисията отхвърля и всички други рекламации като неправо-
мерни заради липса на документи и защото ставало дума за обик-
новени вакъфи, а не „мюстесна“. Такива са решенията за вакъфите 
„Пири Мехмед паша“ в Новозагорски, Варненски, Пловдивски и в 
Силистренски окръг; „Шейх Хюсеин Хюсни ефенди“ в с. Бали Ефенди 
(Княжево), Софийско; „Турнаджи Баши Ел Хаджи Мустафа ага“ в 
Шумен; „Ел Хаджи Мурад Бен Мустафа“ и „Мустафа Ефенди и Сиауш 
паша“ в София; „Мустафа паша Катхудаси Ахмед Катхуда“ в с. Демир-
джи кьой, околия Казъл Агач (Елхово); „Хаджие Джевхер Султан“ със 
земи в селата Кюпекли, Екян бейли, Калугерово и Коново, Пловдив-

104 Доклад и решения на комисията, назначена съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския 
протокол от 6/19 април 1909 год. ..., 28–36; Кипровска, М. Власт и общество в Пле-
венско на прага на две епохи…, 358–372. 
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ска и Ловешка околия; „Узун Зааде Ел Хаджи“, Одрин; „Искендер 
Паша“ в селата Черчи кьой (Илиджа), околия Айтос, Арнаут кьой 
(Новосел), Бергос, Чирпанска околия; „Марковски тавлиет“, извес-
тен още като „Гази Исмаил бей вакъф“ в селата Марково, Извор и 
Ени кьой, Пловдивско; „Сюлейман паша“, Казълагачко (Елховско); 
„Касъм кьой“, Станимашко (Асеновградско); „Фейзулла Ага“, „Хаджи 
Мехмед Алемдар“ и „Сюлейман паша“, Търново; „Макбул Ибрахим 
паша“, Разградско105.

Докато тече работата на комисията в София, Високата порта 
използва различни средства за натиск върху българската страна. 
На 30 септември 1909 г. великият везир Хилми паша се среща с бъл-
гарския извънреден и пълномощен министър в Цариград Михаил 
Сарафов, за да му представи позицията си относно исканията по 
вакъфите „мюстесна“ и да изрази очакването на турската страна за 
бързо и справедливо решаване на този въпрос. Като припомня хода 
на преговорите през март и април, той изтъква, че само за да не се 
протака решаването на главния въпрос за признаването на Неза-
висимостта, Високата порта е приела произнасянето по вакъф-
ския въпрос да се поеме от една българска комисия. Тази коми-
сия нямала други пълномощия освен „да определи само размера на 
сумата, която има да се плати“. Великият везир, явно добре осведо-
мен, изказва разочарованието си от работата на учредената коми-
сия и на нейния председател П. Димитров, които създавали мъчно-
тии на мютевелииите и се заели с изучаването на същността на 
въпроса, вместо да се концентрират върху финансовата му страна. 
Той недвусмислено заявява, че ако не се плати на мютевелиите, 
които са склонни да намалят своите претенции, това ще попречи 
на решаването на останалите висящи въпроси между двете страни 
и ще бъде използвано за възбуждане на антибългарски настроения. 
На разговора присъства и Рагъб бей като представител на мюте-
велиите на вакъфи „мюстесна“ и капацитет по въпроса. Информа-
ция за срещата и за исканията на великия везир веднага се поя-
вява в местните вестници, което показва ангажираността на пра-
вителството с проблема в навечерието на свикването на сесията 
на османския парламент106. Михаил Сарафов незабавно докладва 
на министър Паприков, а той предава информацията на министър 
Ляпчев107.

105 Доклад и решения на комисията, назначена съгласно Чл. ІІ на Турско-Българския 
протокол от 6/19 април 1909 год. ..., 38–40; 44, 46, 62, 64, 66–68, 70–72, 74, 76, 78–82, 
84–88, 90–92, 134–198, 200; ЦДА, ф. 166К, оп. 2, а. е. 118, л. 98–99, 100, 103–109, 118–
119, 122, 130, 140, 145, 146, 151–152, 155, 158, 163, 164, 169, 170; ф. 176К, оп. 2, а. е. 
585, л. 1–2, 12–13. 

106 ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а. е. 597, л. 54–55, 57. 
107 Пак там.
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Докладът на комисията от края на октомври 1909 г. предизвиква 
сериозно безпокойство в османската столица. Там, съвсем логично, 
той се оценява като неблагоприятен за мютевелиите, въпреки че 
няма задължителен характер. На 9 ноември Сарафов спешно е пови-
кан при външния министър Рифаат паша с молба да препоръча на 
българското правителство да приеме Рагъб бей, очевидно с очак-
ването да повлияе върху неговото окончателно решение. Самият 
Рифаат паша изпраща „особно писмо“ до министър Ляпчев с насто-
яване за справедливо решаване на въпроса108.

Нито интервенцията на Рагъб бей, нито на Рифаат паша успя-
ват да повлияят в желаната от Високата порта посока, защото в 
началото на януари 1910 г. Михаил Сарафов отново е привикан в 
османското Външно министерство и е помолен да напомни в София 
„за удовлетворение на мютевелиите на вакъфите мюстесна“, тъй 
като от това били заинтересовани „видни отомански граждани“ 
и народни представители, чиито права имперското правителство 
трябвало да зачита109.

Османският външен министър системно повдига въпроса и в 
преписка с министър Ляпчев. Пред Сарафов той твърди, че Ляпчев 
му е дал уверения, че проблемът ще бъде уреден до 15 април 1910 г., 
нещо, което българският министър категорично отрича. През юни 
1910 г. Рифаат паша се среща с Александър Малинов в София и 
се убеждава, че българският премиер категорично стои зад заклю-
ченията на комисията и не е склонен на отстъпки. Но и през юли 
1910 г. той отново търси посредничеството на Сарафов за привли-
чането на вниманието на Ляпчев. Към вече изтъкнатите аргументи 
и заплахи отново се предлага въпросът да бъде поставен на арби-
траж, по взаимно съгласие на двете правителства. Сарафов заема 
твърда позиция и в прав текст обяснява, че вече има общо решение 
по вакъфския въпрос и българското правителство няма да приеме 
арбитраж. В поверителната си шифрограма до Ляпчев той си позво-
лява да изрази притесненията и опасенията си, че протакането на 
вакъфския въпрос може да има отрицателни последици за българо-
турските отношения, въпреки че „работата е уредена и мютевели-
ите трябва да се задоволят с решението на нашата комисия“. Реа-
листично отбелязва, че „парични претенции не се изоставят така 
лесно, особено пък когато за прокарването им може да се спекулира 
с общественото мнение в Турция, което е много чувствително по 
въпросите свързани с религиозните чувства“. Като доказателство 
дипломатът посочва публикувано писмо до великия везир в младо-
турския орган „Le Jeun Turc“. Негов автор е небезизвестният Ахмед 

108 Пак там, л. 63.
109 Пак там, л. 67.
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Рагъб бей, който обвинява българското правителство, че не е напра-
вило нищо за уреждането на въпроса за вакъфите, чиито приходи 
се използват за издържането на джамии и богоугодни заведения, и 
моли великия везир, в името на шериата, да се занимае с този, тъй 
тясно свързан с исляма, въпрос. Според Михаил Сарафов българ-
ското правителство „трябва поне явно да изкаже в какво положение 
се намира въпросът и да обясни становището си“110.

На 22 юли 1910 г. Външно министерство уведомява Сарафов, 
че правителството не се е обвързвало със срокове за решаване на 
вакъфския въпрос. То е назначило комисия, съгласно двустранния 
протокол, която да разгледа и се произнесе върху основателността 
на рекламациите на частните лица по вакъфите „мюстесна“, „но 
никакъв срок не е предвиден в този протокол“. Комисията вече била 
разгледала рекламациите и се е произнесла по тях. Нейните реше-
ния се печатали и щом бъдат готови, ще се съобщят на заинтере-
сованите лица111. Чак на 27 септември 1910 г. Сарафов се среща с 
Рифаат паша и му предава позицията на българското правителство. 
Турският външен министър отново повтаря, че разчита на минис-
тър Ляпчев, който от 5 септември е титуляр на Финансовото минис-
терство, да направи необходимото, за да задоволи интересите на 
мютевелиите112.

Междувременно двете страни започват преговори за сключване 
на търговски договор, което дава повод на османското правител-
ство отново да постави въпроса за удовлетворяването на претенци-
ите на мютевелиите на вакъфите „мюстесна“. Българският пълно-
мощен министър категорично заявява на турския външен минис-
тър, че въпросът е изчерпан след решенията на административната 
комисия, че става дума не за интересите на богоугодни или благот-
ворителни учреждения, а за частни интереси на османски пода-
ници, което е добре да се знае от по-широки кръгове в турското 
общество. Сарафов, в доклад до министър-председателя Мали-
нов от 3 ноември 1910 г., обобщава: „След този разговор вярвам, че 
въпроса за вакъфите мюстесна няма да се замеси при сключването 
на търговския договор, а ако се направят такива опити лесно ще 
бъде да се отблъснат“113.

Едва на 10 ноември 1910 г. докладът на комисията е одобрен от 
Министерството на външните работи и изповеданията и е изпратен 
за обсъждане в Министерския съвет. На свое заседание от 28 фев-
руари 1911 г. той приема постановление по вакъфския въпрос със 
следното съдържание: „Министерският Съвет споделя мнението 

110 Пак там, л. 84–86.
111 Пак там, л. 88.
112 Пак там, л. 128. 
113 Пак там, л. 131.
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на административната комисия, назначена да разгледа основател-
ността на рекламациите на заинтересуваните по вакъфите „Мюс-
тесна“, изложено в доклада до г. Министъра на Външните работи и 
на Изповеданията, като намира, че всички претенции на заинтере-
суваните по вакуфите „Мюстесна“ са неоснователни и ги отхвърля“. 
Само след девет дни правителството е принудено да подаде оставка, 
която е приета на 16 март 1911 г. На този ден вече бившият минис-
тър-председател Александър Малинов донася постановлението в 
Министерството на външните работи, но нито той, нито наследи-
лият го на премиерския пост Иван Ев. Гешов уведомяват Високата 
порта114.

Новото коалиционно правителство на народняци и прогресисти, 
начело с опитния държавник и финансист Иван Евстратиев Гешов, 
се заема с финализирането на проблема за Независимостта чрез 
свикване на Велико народно събрание и промени в Търновската 
конституция. Това е направено през лятото на 1911 г. В края на 
същото лято Италия започва война с Османската империя за Три-
политания и Киренайка. Това дава повод на България и Сърбия, с 
посредничеството на Русия, да седнат на масата на преговорите и 
да сключат общ антитурски съюз с цел преразпределение на евро-
пейските територии на империята.

Паралелно българското правителство преговаря с османското за 
свързването на железниците в Македония. Тези преговори се използ-
ват от турската страна за ново повдигне на вакъфския въпрос. В 
основата пак е Рагъб бей. На 10 февруари 1912 г. той се среща с пъл-
номощния министър Михаил Сарафов, за да предложи пряко спора-
зумение със софийското правителство, преди да поднови официал-
ните си постъпки пред Високата порта. Рагъб бей защитава тезата, 
че създадената от българското правителство комисия не е имала 
други права, освен да проучи претенциите на мютевелиите, а реше-
нията ѝ не могат да имат задължителен характер. Нещо повече, те 
били неоснователни и противни на османските законоположения и 
неприемливи за турската страна. За да защитят правата си, мюте-
велиите трябвало да се отнесат към съда, но като крайно обеднели, 
те не можели да поемат такива разходи. Ето защо той предлага бъл-
гарското правителство да се съгласи въпросът да се внесе за раз-
глеждане в арбитражния съд в Хага. Сарафов внимателно обяснява 
на Рагъб бей, че за българското правителство въпросът е приклю-
чил и то не е длъжно да уведомява турската страна за решенията 
на комисията, но поема ангажимента да представи в София поста-
вените от него проблеми. Целта на Сарафов е да предотврати поя-
вата на вакъфския проблем в турската преса и намесата на офи-

114 Пак там, л. 134.
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циалните турски власти. В изложение до министър-председателя, 
който е и министър на външните работи, дипломатът си позволява 
да препоръча промяна в отношението към заинтересованите мюте-
велии и да се потърси някакво споразумение с тях115.

След няколко дни Сарафов е атакуван по същия въпрос и от 
английския посланик в Цариград, който, явно под турско внушение, 
настоява „да се даде нещо“ на мютевелиите, така, както бил обещал 
и министър Ляпчев, за да се улесни сключването на споразумението 
по железниците116.

В София нямат намерение да се поддават на натиск и да променят 
позицията си по вакъфския въпрос, но са готови на дипломатичес-
ка игра с оглед извличане на ползи. На 19 февруари 1912 г. минис-
тър-председателят инструктира Сарафов, че българската страна не 
може да приеме нито едно от предложенията на турското правител-
ство или на заинтересования Рагъб бей. Неприемлива е и възмож-
ността да се стигне до съда в Хага, защото „интересите, които се 
засягат в случая визират частни лица, а достолепието на България 
при нейното съдебно устройство, не допуска прибягването до чуждо 
правосъдие“. Гешов защитава работата и решенията на комисията, 
която е действала не като заинтересована страна, а като независим 
арбитър, но допуска въпросът да бъде поставен на разискване едва 
след като турската страна започне строителството на свързващата 
линия от Куманово до Гюешево. Той съветва Сарафов като контра-
мярка да повдигне въпросите за обезщетяването от турската страна 
на българските поданици след Освободителната война, както и за 
ограбените имоти в Паланечко (Крива паланка) и Мехомийско (Раз-
ложко) и за обезщетяването на одринските бежанци117.

Много скоро дипломатическият натиск ще отстъпи място на воен-
ния. За няколко седмици Българската армия ще стигне до осман-
ската столица и ще принуди тамошните управляващи да отстъпят 
всички свои територии на запад от линията Мидия–Енос. Неразби-
рателствата със съюзниците ще предизвикат нова война в средата 
на 1913 г. и възможност Османската империя да си върне част от 
земите в Одринска Тракия. В започналите преговори в Цариград за 
подписване на мира и очертаване на новите граници вакъфският 
въпрос отново се връща на сцената.

В българската делегация главен преговарящ е бившият помощ-
ник-главнокомандващ ген. Михаил Савов, подпомаган от добрия 
познавач на българо-турските отношения Григор Начович и от 
опитния дипломат Андрей Тошев, назначен на мястото на Михаил 
Сарафов за извънреден пратеник и пълномощен министър в Цари-

115 Пак там, ф. 321К, оп. 1, а. е. 2147, л. 1–2.
116 Пак там, л. 3–4.
117 Пак там, л. 6–7.
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град. Преговорите започват на 26 август 1913 г. и веднага става 
ясно, че срещу отстъпването на териториите западно от р. Марица, 
турската страна ще настоява да бъдат гарантирани правата на 
мюсюлманите в старите и новите български земи, сериозно накър-
нени в хода на войната. Това искане е прието от правителството на 
д-р Васил Радославов118.

След като се постига принципна договорка за бъдещата граница, 
Високата пората поставя искането към договора да бъдат изра-
ботени пет конвенции – за мюфтиите, за поданството, за собстве-
ността, за вакъфите и за държавните имоти. Както свидетелства 
Андрей Тошев, предвидените в тях права и привилегии „бяха тъй 
прекомерни, че и най-веротърпимата държава не можеше ги допус-
тна. Конвенцията за мюфтиите, напр. предвиждаше уредбата в 
царството на нещо като турска патриаршия с правата и привилеги-
ите на гръцката в Цариград. Ни повече ни по-малко главното мюф-
тийство трябваше да представлява един вид турско министерство 
на просветата и вероизповеданието в България. Все тъй несъвмес-
тими с принципа на суверенитета бяха и правата, на които турците 
претендираха по отношение на собствеността, вакъфите и пр.“119. В 
София са на друго мнение. Външният министър Никола Генадиев 
съветва ген. Михаил Савов да приеме турските искания, но да вни-
мава за вакъфите и държавната собственост, без те да се превръ-
щат в препятствие за сключване на мира и заемането на Западна 
Тракия от българите120.

На заседанието на 11 септември 1913 г. Талаат бей, министър на 
вътрешните работи и главен преговарящ от турска страна, пред-
лага разделяне на вакъфите на две категории: доходите от недви-
жимите имоти да се управляват от юридическо лице в полза на бла-
готворителни и духовни заведения, а доходите от такси българ-
ската държава да капитализира с 3% лихва и да ги изплаща. Бъл-
гарските делегати приемат първата категория, но отхвърлят вто-
рата. Тогава турската страна предлага да се откаже от капитализи-
рания приход от вакъфите срещу поемането на издръжката на ней-
ните пленени войници от България. Искането на българското пра-
вителство сложният въпрос за вакъфите да бъде отделен от мирния 
договор, тъй като той е уреден с чл. 2 на протокола, сключен между 
България и Османската империя през август 1909 г., не е прието121.

118 Тошев, А. Балканските войни. Т. 2. 5/18 октомврий 1912 год – 16/29 септемврий 
1913 год. Пловдив–София: Книгоиздателство „Хр. Г. Данов“, 1931, с. 453; Марков, Г. 
Българското крушение 1913. София: БАН, 1991, 212–213; Калчев, К. Българо-тур-
ски военнополитически отношения (1913–1915 г.). В. Търново: Университетско изда-
телство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 37–38.

119 Тошев, А. Балканските войни…, 459–460.
120 Марков, Г. Българското крушение 1913..., 217–220.
121 Пак там, 220–222.
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На 14 септември турската делегация уведомява българската, че 
нейното правителство е готово да се откаже от своите искания „за 
капитализиране на доходите от вакъфи (Евкаф), състоящи се от 
годишни наеми, обикновени и със свръхтакси, аренда (Мукатаа), 
оръжия, право на транспорт или придвижване и различни права, 
както и обезщетяване на недвижимите имоти от държавния сек-
тор, които се намират в изоставените територии и състоящи се от 
недвижима собственост застроена и незастроена, в сгради, земи, 
езера, места за риболов и пр., предвидени в члена на Договора, както 
и по изключение (Мюстесна), нарушаващите суверенните права“, 
ако българското царско правителство се откаже от всякакви иска-
ния за издръжка на военнопленниците и се задоволи с изплаща-
нето на заплатите на офицерите122. По този начин срещу съгласи-
ето на българската страна турската да не изплаща издръжката на 
своите военнопленници, а само заплатите на пленените офицери 
Високата порта се отказва от всякакво обезщетение за намира-
щите се в отстъпените на България територии държавни имоти и 
от изплащане на приходи от вакъфите, включително и вакъфите 
„мюстесна“, на Османското правителство.

Самият договор е подписан на 16/29 септември 1913 г. В него се 
описва новата граница и се уреждат военните, дипломатическите 
и търговските отношения между двете държави. Според чл. 8 на 
договора мюсюлманите – български поданици, в която и да било 
част на България ще се ползват от същите политически и граж-
дански права, както и поданиците от български произход – сво-
бода на съвестта и свободно и публично изпълнение на религиоз-
ните обреди и обичаи. Името на султана като халиф ще продължава 
да се споменава в публичните молитви на мюсюлманите. Същест-
вуващите и бъдещите мюсюлмански общини, тяхното устройство и 
имоти ще бъдат признати и зачитани и ще зависят безпрепятствено 
от тяхното духовно началство. Член 11 гарантира, че правото върху 
недвижима собственост в отстъпените територии, както то се пред-
вижда от османския закон за недвижимите имоти, градски и сел-
ски, ще бъде признато без никакво ограничение. Собствениците 
на недвижими или движими имоти в тези територии ще продъл-
жат да се ползват с всичките си права на собственици, дори ако се 
установят на местоживеене извън България. Те ще могат да дават 
имотите си под наем или да ги управляват чрез трети лица. Спе-
циален член (чл. 12) е посветен на вакъфите: „Вакъфите, Иджаре-
теин, Мюстесна, Мюлк, Мукатаа, Иджареи-вахиде, както и вакъф-
ските десятъци в отстъпените територии ще бъдат зачитани, тъй 

122 Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903–1925 г.). Документален 
сборник. Държавна агенция „Архиви“ , 2009, с. 121. 
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като те са установени понастоящем от османските закони. Те ще 
бъдат управлявани от правоимащите. Техният режим не ще може 
да бъде изменен освен след едно справедливо и предварително обез-
щетение. Правата на религиозните и благотворителните заведения 
на Османската Империя върху вакъфските приходи в отстъпените 
на България земи във вид на Иджареи-вахиде, Мукатаа, на разни 
права, на равноценности (Contre-Valeurs) на вакъфските десятъци 
и други върху застроени или незастроени вакъфи ще бъдат зачи-
тани“. Следващият, чл. 13 постановява, че частните имоти на сул-
тана, както и тези на членовете на императорската династия, 
ще бъдат запазени и зачитани. Султанът и членовете на неговата 
династия могат да ги продават или дават под наем чрез пълномощ-
ници. Същото се отнася и за частни имоти, принадлежащи на дър-
жавата. Всички недоразумения и спорове, които биха се появили 
в тълкуването на или прилагането на членове 11, 12, 13, ще бъдат 
уредени чрез арбитражния съд в Хага123.

Подписаното като неразделна част от мирния договор „Съглаше-
ние относително мюфтиите“ на практика препотвърждава поста-
новленията на „Съглашение по мюфтийския въпрос“ от 1909 г., с 
някои изменения и допълнения. Според новото съглашение бъл-
гарската държава изцяло поема издръжката на мюфтийската сис-
тема в страната, както и на първоначалните и средни мюсюлман-
ски училища. Ново е предвиденото в чл. 8., който в първата си част 
гласи: „Във всеки окръжен или друг град, който има едно много-
бройно мюсюлманско население, ще се избира една мюсюлманска 
община, натоварена с вакъфските работи и със средното народно 
просвещение. Тия общини ще бъдат признати при всякакъв случай 
и от всички власти като юридически лица. Тъй като Вакъфите на 
всеки окръг трябва да бъдат управлявани според законите и наред-
бите на Шериата от съответстващата мюсюлманска община, то тая 
община, като юридическо лице ще се смята собственица на тези 
вакъфи. Мюсюлманските публични гробища, находящи се близо до 
джамии, влизат в областта на вакъфските имоти, принадлежащи 
на мюсюлманските общини, които ще разполагат с тях както наме-
рят за добре и съгласно законите за хигиената“. В останалата част 
се повтарят постановленията на чл. 7 от предишното споразуме-
ние124.

123 ЦДА, ф. 166, оп. 7, а. е. 72, л. 5–6. Иджаретеин (вакъф, който се отдава под наем 
безсрочно, а наемът е наследствен); мюлк (вакъф, при който се вакфира само дохо-
дът на даден обект, чиято собственост остава в учредителя); мукатаа (вакъф, който 
се учредява върху държавен имот, преотстъпен на частни лица или дружества за 
вечно ползване); иджареи-вахиде (вакъф, който се отдава под наем за определен 
срок). Вж.: Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България 
(1878–2018)…, 93–94.

124 ЦДА, ф. 166К, оп. 7, а. е. 72, л. 6–9. 
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* * *

В периода от Съединението до приключването на Втората балкан-
ска война вакъфският проблем определено не е сред доминиращите 
в българската външна и вътрешна политика, но трайно занимава 
управляващите и сериозно присъства в българо-османските отно-
шения. В центъра му застават не вакъфите в Княжеството, а тези в 
Източна Румелия поради техния особен статут.

След Съединението въпросните мютевелии предявяват претен-
ции към властите в Княжеството за изплащане на приходите им 
отпреди и след „Пловдивското приключение“. С тази цел те бук-
вално бомбардират Министерството на финансите, Министерския 
съвет, Народното събрание. Други канали за натиск са чрез тур-
ския комисар по вакъфските въпроси в София и османското пра-
вителство, както и чрез прякото ангажиране на великия везир. В 
това отношение най-активни са мютевелиите на вакъфите в Ихти-
ман, Карнобат, Карлово.

Позицията на българските власти към въпросните претенции 
преминава през няколко етапа. Първият е на събиране на инфор-
мация и съставяне на специална вакъфска комисия, или Комисия 
по тевлиетите, в Министерството на финансите, която да се заеме с 
проблема. Претенциите се приемат, но не се бърза с изпълняването 
им. Изразява се готовност да се изплатят задълженията до 1885 г., 
но отговорностите се прехвърлят между изпълнителната и законо-
дателната власт, а плащания така и не са направени. Още в края 
на 1887 г. се стига до категоричното решение, че няма правни осно-
вания да действа режимът, практикуван в Източна Румелия, и бъл-
гарската страна да продължи да изплаща обезщетения.

Комисията по тевлиетите прави опит, впрочем чисто теоретичен, 
да наложи държавен надзор над вакъфските имоти, тяхната про-
дажба и отчуждаване, както и над приходите им и над дейността 
на мютевелиите. Тези намерения са парирани от Министерството 
на правосъдието, което поставя върховенството на закона на първо 
място. Но именно, изхождайки от върховенството на Конститу-
цията и законите, управляващите застават зад тезата, че събира-
нето на данъка десятък и налози е изключително право на българ-
ската държава и то не може да бъде запазено за някога надарени 
от султана лица.

Управляващите правят и опит практически да решат проблема 
с претенциите на мютевелиите чрез откупуване – държавата да 
им предложи една глобална сума, но с условието те да се откажат 
веднъж и завинаги, за самите тях и техните наследници, от всяко 
право и от всички претенции. На този етап управителите на вакъ-
фите не приемат предложението.
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Като втори етап можем да определим влизането в сила на „Вре-
менни правила за духовно управление на мюсюлманите“ от 1895 г. 
С тях българската държава недвусмислено посочва, че материал-
ната издръжка на мюсюлманското вероизповедание и образование 
идва от вакъфите и натоварва с тяхното стопанисване и контрол 
местните мюсюлмански настоятелства, като едновременно с това 
дава гаранции за тяхното съществуване. Следва дълъг период от 
време, през което вакъфският проблем е оставен във „висящо поло-
жение“ поради ясното осъзнаване, че решаването му е свързано със 
сериозни финансови разходи, и че не бива да се създава прецедент, 
тъй като удовлетворяването на една претенция, ще повлече всички 
останали, при това не само от Южна, но и от Северна България. 
Съгласието на мютевелииите да бъдат удовлетворени чрез изплаща-
нето на една глобална сума вече не се приема от българските власти. 
Освен финансовите съображения, не бива да се изключва и вероят-
ността българските управляващи да не са подготвени психологичес-
ки да покажат отстъпчивост към Високата порта. В същото време 
те разчитат и на това, че времето работи за тях. Все пак мютевелии 
умират, идват други, както обикновено става – при смяна на управ-
лението се губят документи, самите мютевелии губят надежда, че 
ще има благоприятно решение за тях, през това време нерегламен-
тирано продават вакъфски имоти. В крайна сметка вероятно въпро-
сът с обикновените вакъфи се решава сам – едни изчезват, други се 
занимават с издръжката на джамии и училища, но под контрола на 
българската държава. Затова и през 1908–1909 г. вече се поставя 
въпросът основно за вакъфите „мюстесна“, а техните мютевелии 
осъзнават, че това може би е последният им шанс.

Обявяването на Независимостта през 1908 г. представлява нача-
лото на трети етап в развитието на политиката на българската дър-
жава по вакъфския въпрос. Османската империя преминава в 
офанзива и под силния натиск на мютевелиите, с оглед извличане на 
вътрешнополитически и финансови дивиденти, превръща вакъф-
ския въпрос в условие, и то ключово, за признаване на Независи-
мостта. Детайлното проследяване на преговорния процес между 
двете страни показва, че от самотно начало правителството на 
Малинов е против каквито и да е отстъпки по вакъфския въпрос, 
стреми се да го отложи след формалното признаване на новия ста-
тут на българската държава, да го прехвърли върху чисто българска 
комисия. София устоява на натиска на Великите сили и на Високата 
порта проблемът да бъде разрешен чрез арбитраж, но по самоиници-
атива на главния преговарящ се съгласява да се изплати определена 
сума на мютевелиите. Тази опция е блокирана от министър-предсе-
дателя и в крайна сметка искането и на чуждите дипломати, и на 
османската страна „нещо да се даде“ е парирано. Независимостта е 



283ВакъфСкият ВъПрОС В Съединена България (1885–1913)

призната, а вакъфският въпрос, и то само за вакъфите „мюстесна“, 
е оставен за разглеждане от една българска административна коми-
сия, която трябва да проучи основанията на рекламациите на заин-
тересованите. В подписаното „Съглашение по мюфтийския въпрос“ 
именно мюфтиите, под контрола на Главния мюфтия, се натовар-
ват с управлението и отчетността на вакъфите, а българската дър-
жава се ангажира с тяхното добро съхранение. За около три месеца 
комисията, натоварена да прегледа претенциите по вакъфите „мюс-
тесна“, прави задълбочен анализ на вакъфския въпрос и на осно-
вата на исторически, административни и правни доводи отхвърля 
26 мютевелиийски претенции. Въпреки възраженията на турската 
страна, че тази комисия има права само да определи размера на 
финансовата компенсация за претендентите, въпреки опитите 
за натиск, правителствата на Александър Малинов и на Иван Ев. 
Гешов безусловно застават зад нейните решения и като представи-
тели на една суверенна държава дори не намират за нужно да уве-
домят Високата порта. Нещо повече, българската страна започва 
да се заиграва с вакъфския въпрос за постигане на собствените си 
стопански, търговски и политически цели.

Последният, четвърти етап е резултат от Втората балканска война, 
когато крайно неизгодното положение на българската държава 
дава шанс на Османската империя да диктува условията не само 
на мира и на границите, но и по отношение на правата на мюсюл-
маните в България и на вакъфите в новоотстъпените територии. 
Клаузите в подписания договор коренно се различават от предложе-
нието, направено от турска страна само два дни по-рано, когато тя е 
готова да се откаже от претенциите си по вакъфския въпрос в ново-
отстъпените земи. В него на практика българската страна напълно 
се отдалечава от принципите, които следва, и признава не само 
правата на собствениците, но и статута на вакъфските имущества, 
дори и на данъците, събирани от тях. Нещо повече, тя дори приема 
арбитраж по възникнали спорове по вакъфите – нещо, което кате-
горично се отхвърля до този момент. Какво налага тези отстъпки на 
българските власти и как точно са договорени тези клаузи в подпи-
сания договор, остава неясно на този етап. Очевидно бързането да 
се приключат преговорите и съзнанието, че става дума за ограни-
чени територии в Тракия са оказали своето въздействие, но има и 
втори план.

Подписаните договорености на теория създават впечатлението, че 
турската страна успява да запази права върху отстъпените тери-
тории, да върне изгубените си позиции и контрола върху мюсюл-
манските общности и вакъфите. Впрочем мюсюлманските общини 
се признават за юридически лица, които контролират вакъфската 
собственост, към която се причисляват и мюсюлманските гро-
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бища. Но на практика нещата не се случват по този начин. В нача-
лото на декември 1913 г. тогавашният министър-председател д-р 
Васил Радославов в поверителен доклад относно приложението на 
Цариградския договор, изпратен до окръжните управители и до 
министерствата на Външните работи и на Правосъдието, отбе-
лязва: „Преди да приключа настоящето намирам за уместно да Ви 
обърна вниманието, че според постигнатите съглашения, в Бълга-
рия не съществуват други видове вакъфи освен ония на Богоугод-
ните заведения – джамиите и на училищата, тъй че в пределите на 
нашата територия ще се признават само тия, съществующи досега 
и признати такива вакъфи. Земите, които са принадлежали на тур-
ската държава, преминават сега във владение на българската и те 
трябва да се приведат в известност колкото е възможно по-скоро“125. 
С тази инструкция практически се елиминират най-неблагоприят-
ните постановления на току-що подписания договор. 

Започналата след месеци Голяма война и съюзническото участие 
в нея на Османската империя и на Българското царство ще оста-
вят вакъфския въпрос на втори план както в двустранните отно-
шения, така и във вътрешен план.

125 Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903–1925 г.)..., с. 121. 
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ЗА СЪДБАТА 
НА ОСМАНСКИТЕ ВАКЪФСКИ БИБЛИОТЕКИ 

В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Орлин Събев

По време на османското владичество в българските земи се 
натрупва значителна книжнина на арабски, персийски и тур-

ски език, плод на близкоизточната писмена традиция. Едни книги 
попадат тук от другаде, други са преписвани в новооснованите 
ислямски образователни и култови центрове, а трети са дело на 
местни автори. След Освобождението част от тази книжнина е пре-
несена в столицата на Княжество България и по този начин се фор-
мира богатата сбирка на тогавашната Народна библиотека в София, 
известна днес като Национална библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ (НБКМ). Тук попадат книги от Самоков, Видин, Кюстендил, 
София, Ловеч, Враца, Плевен, Шумен и др. Арабографични книги 
се съхраняват и в библиотеки, архиви и джамии в страната (Сви-
щов, Русе, Разград, Пловдив, Търговище и др.). Друга част от ориен-
талската книжнина е пренесена в Истанбул или от библиотекарите 
на някои книгохранилища, или по настояване на османските влас-
ти. В краткия период на руското окупационно управление (1878–
1879) книги от османските колекции са отнесени и в Русия. Съд-
бата на останалите е злощастна – разграбени са или стават жертва 
на пожари.

За разлика от колекцията от османски ръкописи и старопечатни 
книги в отдел „Ориенталски сбирки“ на НБКМ (близо 4000 ръкописа 
и ок. 500 старопечатни книги), немалка част от която е описана в 
каталози, както и анализирана в многобройни дисертации, моно-
графии, студии и статии, попадналите в Турция и в Русия ръко-
писи и книги от това ценно османско писмено и културно наслед-
ство в българските земи досега не са били описани в нарочни ката-
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лози, като само две кратки публикации на руски и български спе-
циалисти обръщат внимание на тях1.

Според известните засега архивни и наративни източници в 
българските земи са били разкрити и са функционирали с раз-
лична продължителност ок. 40 османски обществени библиотеки 
или колекции, близо една трета от тях със собствени персонал или 
сграда (вж. табл. 1). Може да се предположи обаче, че в действител-
ност те са били повече, тъй като, както отбелязва Осман Нури Пере-
меджи, във всеки по-голям (шехир) и по-малък град (касаба) с мед-
ресе, че дори и по селата, е имало сбирки с ценни книги2 – твърде-
ние, което се потвърждава от изследванията на Анка Стоилова и 
Зорка Иванова за книжните сбирки в смолянските села Елховец и 
Чепинци3.

Таблица 1
Османски обществени (вакъфски) 

библиотеки в България, XV – XIX в.
 

Година на 
основаване Селище Основател

Към друга 
сграда или 
самостоятелна

Приобщени 
библиотеки 
(колекции)

1 2 3 4 5

1444–1445 Пловдив Шехабеддин паша Джамия и медресе

1491–1492 Ямбол Ноктаджъзаде 
Шейх Мехмед Джамия

Преди 1530 София Хаджи Мехмед Месджид на 
Мухиддин

1547 София Софу Мехмед паша Джамия и медресе

XVI век (?) с. Свещари Текето „Демир баба“ Теке

Между 
1617–1831 Разград

Джамията 
„Ибрахим паша“ 
с дерсие

Преди 1660 Кюстендил

Мурад челеби
Кюстендили 
Гурушчузаде 
Хаджи Ахмед ага 

„Старото“ медресе 

1 По-подробно вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм (история на османските библио-
теки в България). София: Авангард Прима, 2017, 16–25.

2 Peremeci, O. N. Tuna Boyu Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1942, p. 191; Pere-
meci, O. N. “Hayatı-Kişiliği” ve Tuna Boyu Tarihi. Haz. Ayhan Tunca. Yöre Dergisi Yöre-
sel Yayınlar Dizisi 8, 2012, p. 276.

3 Иванова, З., Стоилова, А. Сбирка от арабографични книги в с. Чепинци, Смолян-
ско. – Български фолклор, 1996, № 3–4, 84–92; Иванова, З., Стоилова, А. Арабогра-
фични книги, съхранявани в с. Елховец, Смолянска област. – В: Ислям и култура. 
Изследвания. Състав. Г. Лозанова, Л. Миков. София: МЦПМКВ, 1999, 175–196.
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Година на 
основаване Селище Основател

Към друга 
сграда или 
самостоятелна

Приобщени 
библиотеки 
(колекции)

1 2 3 4 5

1691–1695 Видин Султан Ахмед II Джамия с дерсие

XVII в. (?) Пловдив Мурад II Джамия с дерсие

XVIII в. (?) Плевен Михалоглу Али бей Джамия с дерсие и 
медресе

1719–1722 Видин Кара Мехмед паша Самостоятелна 

1728 Видин Софу Хасан ага Самостоятелна 

1741 Свищов Хаджи Бешир ага Медресе

1744 Шумен Шериф Халил паша Джамия и медресе

Преди 1747 Самоков Кешфи ефенди Медресе

1751 Пловдив Хаджи Осман ага Медресе

Преди 1752 Кюстендил Моллазаде Хасан 
ефенди „Новото“ медресе 

1761–1762 
1785–1786 ? Силистра

Сатуризаде Хаджи 
Мустафа ага 
Сатуризаде Хаджи 
Ибрахим

Медресе 

1763 Търново Хаджи Али ага Самостоятелна

Преди 1777 София Мустафа ефенди и 
Мехмед ефенди Самостоятелна

1777 София Хаджи Ебубекир 
ефенди Самостоятелна

1779 Пловдив Сейид Йомер ага Медресе

1784 Пловдив Хафъз Исмаил ага Медресе
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Година на 
основаване Селище Основател

Към друга 
сграда или 
самостоятелна

Приобщени 
библиотеки 
(колекции)

1 2 3 4 5

1802–1803
1837 Видин Осман Пазвантоглу

Джамия и медресе 
(?)
„общоградска“

Йомер ага
Ибрахим Махир 
ефенди
Селяхаддин 
баба
Рукие хатун
Идрис паша
Ариф ефенди
и др.

1806 Видин Осман Пазвантоглу Теке „Селяхаддин 
баба“

1829–1842 Самоков Хаджи Сюлейман 
ефенди Самостоятелна 

1829–1842 Самоков „Обща библиотека“ Самостоятелна Кешфи ефенди

1838 Русе Теке „Шазилия“

1839 Русе Мирза Мехмед Саид 
паша Джамия и медресе

Преди 1840 Русе Гюмрюкчю Хаджи 
Мехмед ага Джамия

1840–1841 Самоков Мехмед Хюсред 
паша

Самостоятелна 
„общоградска“

Кешфи ефенди
Хаджи Сюлей-
ман ефенди
„Обща 
библиотека“

1854–1855 Кюстендил Моллазаде Мехмед 
ага

Самостоятелна, 
при джамията 
„Фатих“
„общоградска“

„Старото“ 
медресе
„Новото“ 
медресе 

XIX в. София „Софийска 
библиотека“

Самостоятелна, 
при джамията 
„Баня баши“ 
(Сейфуллах ефенди) 
с дерсие
„общоградска“

Софу Мехмед 
паша
Мустафа ефен-
ди и Мехмед 
ефенди
Хаджи Ебу-
бекир ефенди

XIX в. (?) Търново Фируз бей Джамия с дерсие

XIX в. (?) Провадия ? „Махкеме джамия“

? София Махмуд паша Джамия и медресе 
(1444–1456) 
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Година на 
основаване Селище Основател

Към друга 
сграда или 
самостоятелна

Приобщени 
библиотеки 
(колекции)

1 2 3 4 5

? Шумен Яхя бей ?
Медресе при 
джамията „Солак 
Синан“ (XVII в.)

? Стара 
Загора Хамза бей Джамия и мектеб

? Пловдив Исфендияроглу 
Исмаил бей Джамия и мектеб

? Никопол ? ?

? Варна ? ?

? с. Елховец, 
Смолянско Медресе

? с. Чепинци, 
Смолянско „Паша“ медресе

В българските земи най-много библиотеки са разкрити през 
XVIII в., основно при медресета. Това е свързано и с по-големия брой 
учебни заведения от този тип, основани тогава4. От друга страна, 
наблюдаваното през това столетие активизиране на библиотечното 
дело е общоосмански феномен5. Той е пряко следствие от характер-
ния за османския XVIII в. повишен интерес към познанието, науките 
и книгите, който се проявява съвсем отчетливо през т. нар. Епоха на 
лалетата (1718–1730) и който се запазва и след това. Както отбе-
лязва Михаила Стайнова, библиотеките при медресетата са изобщо 
най-разпространеният вид6. От таблицата също се вижда, че биб-
лиотечните сбирки при медресета са били най-много (13–14). Спо-
ред проучванията ми, османските медресета в България са набро-
явали към 1507 и следователно за близо 10% от тях има сведения, 
че са притежавали сбирки с книги или че към тях е имало и специ-
ално обособени библиотеки. Шест библиотеки са били при джамии, 
в които са се провеждали учебни курсове (дерсие). Книжни колек-
ции са се съхранявали и в някои дервишки обители. Имало е поне и 
девет самостоятелни библиотеки.

Каталозите (списъците на книги) на османски библиотеки в Бъл-
гария, основно от XVIII в. – на Софу Хасан ага във Видин (113 тома), 
Шериф Халил паша в Шумен (222 т.) и Ебубекир ефенди в София 

4 Вж.: Събев, О. Османски училища в българските земи XV–XVIII век. София: Любо-
мъдрие–Хроника, 2001, 71–73.

5 Вж.: Erünsal, İ. E. The Expansion and Reorganization of the Ottoman Library System: 
1754–1839. – Belleten, 1998, Vol. LXII, No 235, 831–849.

6 Стайнова, М. Османските библиотеки в българските земи XV–XVIII век. Студии. 
София: НБКМ, 1982, с. 29.

7 Вж.: Събев, О. Османски училища..., 221–268.
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(173 т.), Хаджи Бешир ага в Свищов (98 т.), Хаджи Осман ага в Плов-
див (92 т.) дават представа за обичайния за тогавашните провин-
циални османски библиотеки размер на фондовете им (вж. табл. 2).

Таблица 2
Фонд на османските вакъфски библиотеки 

в България, XV–XIX в.

№ Библиотека/основател Място Година на 
основаване

Каталог Томове

1 Ноктаджъзаде Шейх Мехмед Ямбол 1491–1492 1566–1569 15
2 Хаджи Мехмед София Преди 1530 1530 8
3 Софу Хасан ага Видин 1728 1728 113
4 Шериф Халил паша Шумен 1744 1744–1745 222
5 Хаджи Бешир ага Свищов 1745 1745 98
6 Хаджи Осман ага Пловдив 1751 1751 92
7 Ебубекир ефенди София 1777 1777 173
8 Кешфи ефенди Самоков Преди 1747 1835–1842 189
9 Хаджи Сюлейман ефенди Самоков Преди 1829 1829–1842 473
10 „Обща библиотека“ Самоков Преди 1835 1835–1842 508
11 Мехмед Хюсрев паша Самоков 1840–1841 1879 2485
12 Осман Пазвантоглу Видин 1802–1803 1837 2463

1860 2500
1888 2635

Книжният фонд на библиотеките се е обогатявал и с нови даре-
ния или инкорпориране на други колекции. В сравнение с предход-
ните столетия, основаните през XIX в. библиотеки в България имат 
по-обемист фонд. В голяма степен той е формиран чрез сливане и 
окрупняване на няколко съществуващи по-малки обществени биб-
лиотечни фондове и частни колекции (често на членове на фамили-
ята на основателите им), както и заради развитието на османското 
книгопечатане и съответно значително увеличената през този век 
печатна продукция.

Вследствие на процеса на сливане и окрупняване на колекции, 
през XIX в. в българските земи се формират няколко по-големи 
османски библиотеки, които придобиват „общоградски“ статут. 
Става дума за следните библиотеки. 

Софийска библиотека

Книжният фонд на тази библиотека се формира от сливането на 
няколко софийски османски библиотеки (главно при медресета) – на 
Софу Мехмед паша (1547), Мустафа ефенди и Мехмед ефенди (преди 
1777 г.), Хаджи Ебубекир ефенди (1777) и вероятно още няколко 
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други. Сливането е благоприятствано от факта, че библиотеките на 
Мустафа ефенди и Мехмед ефенди (преди 1777 г.) и на Хаджи Ебу-
бекир ефенди (1777) са имали един и същи библиотекар. Окрупне-
ната библиотека се е помещавала в каменната пристройка към юго-
западната фасада на джамията „Баня Баши“ (построена през 1566–
1567 г. от софийския кадия Мевляна Сейфуллах ефенди)8. В надпи-
сите и печатите за вакфиране на книги от XIX в. окрупненото кни-
гохранилище се споменава като „библиотеката на София“ в сми-
съла на единствената библиотека в града, т. е. нещо като градската 
османска библиотека на София9.

Самоковска библиотека

Окрупняване на фондове има и в библиотеката на валията на 
Босна Мехмед Хюсрев паша, разкрита в родния му град Самоков 
(1256/1840–1841). В нея се сливат библиотеки и сбирки с книги към 
самоковски медресета и джамии като библиотеката към месджида 
на Емин ага (вуйчо на Хюсрев паша), библиотеката на Хаджи 
Сюлейман ефенди (прадядо на Хюсрев паша), както и библиотеката 
на местния османски автор Кешфи ефенди, вероятно към медресето, 
известно с неговото име10. По подобие на случая в София, две пара-
лелно съществуващи в периода 1829–1842 г. вакъфски библиотеки – 
на Хаджи Сюлейман ефенди и т. нар. „Обща библиотека“ (чийто фонд 
включва личните сбирки на самоковски жители, както и книгите 
от библиотеката на Кешфи ефенди), са имали един и същ библиоте-
кар – Ахмед ефенди, след което били инкорпорирани във фонда на 
библиотеката на Мехмед Хюсрев паша. Преди това, според ката-
лозите им, двете предходни самоковски библиотеки са имали по 
ок. 500 тома11. Изглежда, книгите (доколкото ги е имало) в халве-
тийското завие в града също са били пренесени в новата библи-
отека. След сливането на съществуващите самоковски колекции, 
към 1842 г. новата голяма библиотека в Самоков вече ще да е имала 
поне хиляда тома. Върху книгите от тази библиотека е поставен 
вакъфски печат с годината 1259/1843–1844 и легендата „библиоте-
ката на Самоков“12. 

8 Миков, Л. Джамии в София (История, специфика и съвременно състояние). София: 
Главно мюфтийство, 2019, 28–29.

9 По-подробно вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 252–258.
10 Кендерова, С. Книги, библиотеки и читателски интереси сред самоковските мюсюл-

мани (XVIII–XIX век). София: НБКМ, 2002, с. 131.
11 НБКМ, Ор. сб., D 487 (каталог на библиотеката на Хаджи Сюлейман ефенди, с най-

ранно вписване от 1829 г.), Ор 1121 (каталог на „Общата библиотека“ с най-ранна 
отметка от 1835 г.); Кендерова, С. Книги, библиотеки и читателски интереси..., с. 13. 

12 По-подробно вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 258–259.
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Видинска библиотека

Подобно сливане на съществуващи публични книжни фондове се 
наблюдава и в библиотеката на видинския гарнизонен началник 
(мухафъз) Осман Пазвантоглу (до 1807 г.). В съседство с джамията, 
която издигнал във Видин, той построил и специална библиотечна 
сграда в памет на баща му Йомер ага (поч. 1788 г.), според надписа 
ѝ от 1217/1802–1803 г. Това е другата османска библиотечна сграда, 
освен тази при Томбул джамия в Шумен, запазена до наши дни.

Първоначално в библиотеката били сложени книгите, вакфи-
рани или от Йомер ага, или от самия Осман в памет на баща му. 
По-късно към фонда ѝ са добавени книгите от вакъфската библи-
отека на майка му Рукие хатун (съхранявани вероятно в т. нар. Ак 
джамия), както и книжни сбирки във видински медресета, джа-
мии и текета (Селяхаддин баба) и колекции на частни лица, вакфи-
рани за библиотеката. След построяването ѝ дарителите на книги 
във Видин, изглежда, са предпочитали не да обособяват нови кни-
гохранилища, а да вакфират книги направо за вече съществува-
щата библиотека. Книгите, вакфирани от следващия мухафъз на 
Видин Идрис паша (1807–1810), също са се съхранявали в тази биб-
лиотека. През юни 1826 г. 36 тома вакфирани книги, които се нами-
рали у покойния вече съдия (хаким) Ариф ефенди, били сложени в 
библиотеката на Осман Пазвантоглу със съдействието на тогаваш-
ния мухафъз на Видин Ибрахим паша (1824–1827) и шериатското 
съдилище. По подобие на софийския и самоковския случай, върху 
част от книгите в библиотеката на Осман Пазвантоглу е поставен 
вакъфски печат с текст „библиотеката на Видин“, който носи дата 
1265/1848–1849 г. С други думи, събирайки на едно място налич-
ните в града колекции с вакфирани книги, тя, изглежда, е придо-
била статут на своеобразна „градска“ библиотека13. 

Във връзка с ревизия на вакъфа на Пазвантоглу през 1837 г. е 
съставен каталог на библиотеката, за да бъдат събрани и подредени 
книгите в нея, тъй като част от тях били заети или „се загубили“. 
Заетите книги е трябвало да се върнат на библиотекаря. В каталога 
са описани 2390 тома ръкописи и 73 тома печатни книги, или общо 
2463 заглавия, като са отбелязани и от кои предходни колекции 
произхождат14. В изпратения през 1860 г. от австрийския вицекон-

13 По-подробно вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 260–270.
14 Кендерова, С. Големите обществени (вакъфски) библиотеки по българските земи в 

светлината на новоиздирени извори. – В: Историята на книгата – начин на живот. 
Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ани Гергова. Състав. К. Даскалова. София: ЛИК, 
2002, 126–127; Иванова, С. За библиотеката към текето на Саляхеддин баба, постро-
ено от Осман Пазвантоглу във Видин (исторически реалии). – В: Из живота на евро-
пейските провинции на Османската империя през XV–XIX век. Сборник изследва-
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сул във Видин до Министерството на външните работи във Виена 
списък са описани 2500 тома15.

Кюстендилска библиотека

Също чрез инкорпориране на съществуващи колекции е форми-
ран фондът на самостоятелната библиотека, която капуджиба-
шията при Високата порта Моллазаде Мехмед ага, син на Челеби 
ага (поч. 1876 г.), построил при джамията „Фатих“ в родния му Кюс-
тендил към 1271/1854–1855 г. В нея се вливат фондовете на няколко 
дотогавашни сбирки от книги в кюстендилски медресета (основно 
т. нар. старо и ново медресе) и други институции. Върху книгите от 
тази библиотека е положен вакъфски печат с годината 1271/1854–
1855 и легендата „библиотеката на Кюстендил“16. 

Шуменска библиотека

Подобен процес на окрупняване на книжни фондове протича и в 
други градски центрове с развито библиотечно дело, като Шумен 
например, без да е ясно засега кога точно се е случил. В ядрото 
на окрупнената шуменска колекция е фондът на библиотеката на 
Шериф Халил паша към джамията (Томбул джамия) и медресето, 
които той издигнал през 1744 г. Според опис на книгите в тази биб-
лиотека, изготвен през 1745 г., те са наброявали 222 тома, пре-
имуществено ръкописи. Ако се съди по факта, че сред пренесе-
ните за отговорно съхранение в НБКМ през 1992 г. от тази библио-
тека книги има ок. 800 ръкописа и ок. 1500–1600 печатни книги, 
очевидно с времето нейният фонд се обогатил не само с допълни-
телни дарения17, но и чрез инкорпориране на други съществуващи 
в Шумен библиотечни сбирки. Установено е, че сред пренесените 
книги има и такива, дарени за медресето към шуменската джамия 
„Солак Синан“18.

ния в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Състав. С. Първева, О. Тодорова. 
София: Гутенберг, 2016, 457–458, 474.

15 Flügel, G. Die Arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-könig-
lichen Hofbibliothek zu Wien. Bd. 1. Wien: K. K. Hof– und Staatsdruckerei, 1865, р. 57.

16 По-подробно вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 259–260.
17 Известни са имената на около 105 души, които са дарили книги на библиотеката, вж.: 

Кендерова, С. Библиотеката към „Томбул“ джамия в Шумен – формиране на нейния 
фонд и състоянието му днес. – Годишник на Историческия факултет на Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, II, 34. Изследвания в чест на 
60-годишнината на професор доктор по история Красимира Мутафова, с. 327.

18 Вж.: Из сбирките на османските библиотеки в България XVIII–XIX век. Каталог на 
изложба от ръкописи и старопечатни книги София, май 1998 г. Състав. С. Кенде-
рова, З. Иванова. София: НБКМ, 1999, 15–17; Kендерова, С. Големите обществени 
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За разлика от София, Видин, Самоков и Кюстендил обаче, в Шумен 
не е била сформирана обща „библиотека на Шумен“, или поне няма 
книги с надписи или печати с такова позоваване19, а по-скоро същест-
вуващите в града колекции са били събрани на някакъв етап в биб-
лиотеката към Томбул джамия и медресето при нея. 

С други думи, в някои градове формираните дотогава библиотечни 
сбирки са слети и окрупнени и в резултат се появяват своеобразни 
„градски“ библиотеки, които са задоволявали читателските нужди на 
учениците и на библиофилите в съответния градски център. За целта 
са били построени специални библиотечни сгради, както например 
във Видин, Самоков и Кюстендил, или пък са били използвани под-
ходящи помещения, обикновено към джамии, както в София или по-
добри места за съхранение като библиотеката към Томбул джамия 
в Шумен. Основани по инициатива главно на османски управници, 
родом от посочените градове, тези библиотеки са представлявали 
първообраз на съвременните градски или общински библиотеки. 

Окрупняването на съществуващите в провинциалните центрове 
фондове е една от мерките за реорганизация на османското биб-
лиотечно дело, предприети при султан Махмуд II (1808–1839). Това 
е свързано и с дейността на създаденото през 1826 г. Министер-
ство на имперските вакъфи (Evkaf-ı Hümayun Nezareti). Тогава 
всички вакъфи в империята минават под шапката и контрола на 
новото министерство. Във връзка с това се прави инвентаризация 
на наличните библиотечни фондове, изготвят се актуални ката-
лози, някои колекции са пренесени на по-подходящи за съхранение 
места20. Във връзка с тази инвентаризация са изготвени и спомена-
тите по-горе каталози на библиотеките във Видин и Самоков. Про-
цесът на сливане и окрупняване на библиотечни сбирки в различни 
провинции на Османската империя продължава през целия XIX в., 
като той е особено интензивен при управлението на султан Абдулха-
мид II (1876–1809). Тези мерки целят не само по-доброто съхранение 
на обществените книжни колекции, но са свързани и с промене-
ната визия за функциите на обществените библиотеки. Например 
в доклад от 1296/1878–1879 г. Мидхат паша, небезизвестният упра-
вител на Дунавския вилает в периода 1864–1868 г., а тогава валия 
на Сирия (1878–1880), се посочва, че колекциитe от книги, пръс-
нати из различни места в Дамаск, са били събрани на едно място, 
за да се предотврати продължаващото им затриване, да се преодо-

(вакъфски) библиотеки..., с. 122, 124, 142–143; същата. Библиотеката към „Томбул“ 
джамия в Шумен..., 325–326.

19 Стоилова, А. Арабските ръкописи. Методика на първичната обработка на фрагмен-
тите. София: НБКМ, 2017, с. 334.

20 Erünsal, İ. E. Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik. Tarihî Gelişimi ve Organi-
zasyonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2015, p. 260.
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лее недостъпността им, бидейки под контрола на мютевелиите на 
съответните вакъфи, и да се осигури достъп до книгите за всички 
желаещи от града21. През 1882 г. за първи път от страна на осман-
ските власти в Истанбул е основан първообраз на „национална“ биб-
лиотека с наименованието „Османска обществена библиотека“ (Küt-
übhane-i Umumi-i Osmani). Тя е разположена в реновираната сграда 
на имарета към джамията на султан Баязид II (1506) и отваря врати 
през 1884 г., а през 1961 г. е преименувана на Държавна библиотека 
„Баязид“. Изпълнявайки роля и на депозитна библиотека, тя е под-
чинена на османското Просветно министерство, като по заповед на 
османските власти в нея се пренасят фондовете на библиотеките 
към някои джамии и медресета в османската столица, както и от 
провинцията, включително и от българските земи22.

Освен известните окрупнявания на османските книжни фон-
дове в София, Видин, Самоков, Кюстендил и Шумен обаче, засега 
не са известни данни за подобен процес в други важни центрове на 
османското библиотечно дело в България като Пловдив, Търново, 
Русе, Свищов, Ловеч, Разград и др. Там основаните към медресета, 
джамии и дервишки обители библиотеки с по-скромен книжен 
фонд, изглежда, не са слети и окрупнени. Това, от друга страна, 
се отразява донякъде по-неблагоприятно върху съдбата им след 
Освобождението, за разлика от значително по-големите окрупнени 
преди това библиотеки, чийто фонд е по-трудно да бъде разграбен, 
унищожен и пръснат по време на Освободителната война или след 
нея. Съдбата на оцелелите книги може да се сравни със съдбата 
на военнопленниците или на бежанците. Повечето са спасени, като 
са предадени на НБКМ, други са отнесени като военен трофей в 
Русия, трети са изискани от османското правителство и пренесени 
в Истанбул, четвърти са оставени за съхрнанение в регионалните 
музеи и архиви или в джамиите по места.  

Странстванията на книгите от османските 
библиотеки след Освобождението

Съдбата на фондовете на османските библиотеки след Освобожде-
нието е в пряка зависимост от четири основни субективни фак-

21 Ibid., p. 287.
22 Вж.: Duman, H. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. – TDA İslam Ansiklopedisi. Vol. 6. Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, 51–52; Erünsal, İ. E. Tanzimat Sonrası Türk Kütüphane-
ciliği İle İlgili Belgeler. – Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 2008, 
No 31, 229–339; Anameriç, H. Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu 
Anlayışının Değişimi. – In: Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu 20–21 Şubat 2014, Sela-
nik, Sosyo-Kültürel Hayat – Sanat – Basın. Bildiriler. Vol. 2. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
2014, 103–111.
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тора – българската държава, която разглежда поне част от книгите 
в тях като ценно градиво за Народната библиотека; османската дър-
жава, която също има претенции върху тях като елемент от осман-
ското наследство; руската държава, която ги смята за военен тро-
фей; и не на последното място – мюсюлманските общини по места, 
които настояват да продължат да използват тези книги за образова-
телни и културни цели, тъй като става дума за библиотеки със ста-
тут на мюсюлмански вакъфи.   

След Руско-турската война, по време на руското окупационно 
управление (1878–1879), руските губернатори в България предпри-
емат мерки за съхраняване на османското книжно наследство. В 
първия си отчет от юли 1878 г. до главнокомандващия на Действа-
щата руска армия на Балканския полуостров ген. Едуард Тотлебен 
(април 1878 – януари 1879 г.) руският императорски комисар Алек-
сандър Дондуков-Корсаков съобщава следното: „В някои от завзе-
тите от руските войски български градове бяха намерени значи-
телни хранилища на книги и ръкописи на турски, арабски и пер-
сийски език, между които се намират твърде стари паметници. За 
запазването на тези паметници са взети мерки и се търсят лица, на 
които да се поръча да съставят подробни описи“23.

В Държавния архив в Ловеч се съхранява преписка от времето 
на руското окупационно управление, която разкрива мотивите на 
руската страна за събирането на книгите от заварените по време 
на войната османски библиотеки24. Преписката е водена в Ловеш-
кия градски съвет под заглавие „Преписка във връзка с разпре-
делението на Търновския губернатор да се вземат мерки за запаз-
ване турските библиотеки в завзетите от руските войски турски 
градове, 1878 г.“25. В нея е запазено копие от циркулярно писмо на 
руски език от 3 април 1878 г. от търновския губернатор Н. С. Щер-
бински до началниците на окръзи и до полицейския началник на 
Търново, публикувано в оригинал и в превод на български език от 
Ангел Николов, който пръв въвежда в научно обращение въпрос-
ната преписка. В циркулярното писмо се посочва, че по настояване 
от страна на Факултета по източни езици на Санкт-Петербургския 
унверситет руският министър на просвещението граф Н. А. Толстой 
моли завеждащия гражданските дела за съдействие във връзка с 
опазването на библиотеките, заварени по време на войната, и които 

23 Документи за дейността на русите по уредбата на гражданското управление в Бъл-
гария от 1877–1879 г. Състав. Муратов. София: Държавна печатница, 1905, с. 119; 
Иванова, З. Самоков – Москва (за далечното пътуване на един ръкопис). – В: Общу-
ване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кенде-
рова. Състав. Л. Георгиев. София: НБКМ, 2007, 410–411.

24 Изразявам благодарността си към доц. д-р Ангел Николов, който ми предостави 
дигитално копие на преписката.

25 ДА–Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а. е. 673.
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„в качеството си на наша военна плячка“ („въ качестве нашей воен-
ной добычи“) могат да бъдат предоставени на Библиотеката за 
източни езици към Университета. Затова завеждащият граждан-
ските дела възлага на губернаторите да предприемат необходимите 
мерки за съхраняване на всички ценности, намиращи се в джами-
ите и в библиотеките, изоставени от побегналите турци26. В изпъл-
нение на това разпореждане с писмо от 13 май 1878 г. Ловешкият 
градски съвет уведомява началника на Ловешкото окръжие, че 
ако и да е имало библиотека в „правителствения дом“, то при двете 
руски настъпления и турското контранастъпление в града „всич-
ките книги са се изсъдрали, така щото сега нямаме на ръка нищо, 
освен два ковчега разни турски книги, които са събрани от тур-
ските къщи в септември 77 г. и които вардим в правителството“27. 
В преписката е приложен и „Расписъ на останалите турски книги“, 
изготвен на 8 юни 1878 г. в Ловеч. Той съдържа описания (на кири-
лица) на заглавията на 260 тома ориенталски книги28.

Отношението на руските окупационни власти към османското 
книжовно наследство в България може да се разглежда както като 
към „военна плячка“, в контекста на заявеното в цитираното по-
горе циркулярно писмо на търновския губернатор, така и в кон-
текста на замислената през 1876–1878 г., във връзка с предсто-
ящата Руско-турска война, историко-етнографска научна експеди-
ция, в хода на която руски учени, под общото ръководство на бъл-
гарския учен Марин Дринов, са имали за цел да съберат археоло-
гически материали, писмени паметници и етнографски предмети, 
които впоследствие „да послужат за основа на Народен музей или 
книгохранилище“ в България29. Както разбираме от „История на 
Народната библиотека в София“ на Велико Йорданов, неин дирек-
тор през периода 1928–1934 г., този проект е в сила и през периода 
на руското окупационно управление, като Марин Дринов, в качест-
вото си на завеждащ Отдела за духовните и учебните дела, инфор-
мира руските си колеги30. Макар и според него сложната обстановка 
да не е благоприятствала за действителното изпълнение на проекта, 
все пак руските окупационни власти и местните български органи 
на самоуправление предпиемат определени стъпки за опазването 
на различни културно-исторически ценности. Пьотър В. Алабин, 
губернатор на София през 1878–1879 г., съдейства например за час-

26 ДА–Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а. е. 673, л. 3; Николов, А. Н., Герд, Л. А. П. А. Сырку в Бол-
гарии (1878–1879) / П. А. Сирку в България (1878–1879). София: Издателски център 
„Боян Пенев“, Институт за литература при БАН, 2012, с. 53, 138–140.

27 ДА–Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а. е. 673, л. 2.
28 Пак там, л. 5–8.
29 Николов, А. Н., Герд, Л. А. П. А. Сырку в Болгарии..., 43–45.
30 Йорданов, В. История на Народната библиотека в София. По случай 50-годишни-

ната ѝ, 1879–1929. София: Държавна печатница, 1930, 56–57.
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тичната реставрация на църквата „Св. 40 мъченици“ в Търново31. 
От цитирания по-горе доклад на Дондуков-Корсаков обаче става 
ясно, че всъщност руските окупационни власти не са имали пред-
варителна представа, че при изтласкването на османските войски 
от българските градове ще попаднат на толкова богати османски 
книжни колекции, и затова не са имали и подготвени специалисти 
по ориенталска книжнина, които да изготвят съответните описи.

Съдейки по написаното от Велико Йорданов, че по времето на 
руското управление в София са изпратени „турски книги от Ловеч, 
Плевен и други места“, които са предадени на Народната библио-
тека, очевидно събраните както в Ловеч, така и в други градове 
ориенталски книги са занесени в София, където измежду тях е 
„избрано едно количество книги и [са] изпратени в Русия“32, а оста-
налите са предадени на библиотеката.

Очевидно е, че от логистична гледна точка е било невъзможно да 
бъдат отнесени в Русия като „военна плячка“ всички „турски книги“, 
заварени при установяването на руското окупационно управление, 
и затова се е пристъпило към селекция на определен брой ръкописи, 
вероятно по-ценни от гледна точка на изработката на кодексите – 
кожена подвързия, калиграфско изпълнение, илюминация. Луксоз-
ната им изработка ги е превърнала в ценни трофеи от руско-тур-
ската война през 1877–1878 г. По информация на руски колеги ори-
енталисти33 освен в някои частни колекции, подобни ръкописи се 
съхраняват в следните руски музеи, архивохранилища и общест-
вени библиотеки:

– Москва: Държавна обществена историческа библиотека (ГПИБ), 
Руска държавна библиотека (РГБ), Научна библиотека към Москов-
ския държавен университет (МГУ), Държавен ориенталски музей 
(Государственный музей Востока), Библиотека на Московския дър-
жавен институт за международни отношения (МГИМО);

– Санкт Петербург: Институт за ориенталски ръкописи към 
Руската академия на науките (Институт восточных рукописей РАН);

– Иваново: Държавен историко-краеведчески музей „Д. Г. Бури-
лин“ (Государственны историко-краеведческий музей имени Д. Г. 
Бурылина).

Засега конкретни данни за отнесени в руски библиотеки ориен-
талски книги от османските библиотеки в България има за няколко 
ръкописа. В Отдела за редки книги и ръкописи в Научната библио-
тека към Московския държавен университет се съхранява ръкопис 
(сборник с фетви), принадлежал на фонда на Самоковската библио-

31 Николов, А. Н., Герд, Л. А. П. А. Сырку в Болгарии..., 45–49.
32 Йорданов, В. История на Народната библиотека..., с. 56.
33 Илья Зайцев, Институт Востоковедения РАН, Москва.
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тека34. В московски библиотеки се намират и ръкописи, които са 
принадлежали на библиотеката на Хаджи Али ага, построена през 
1763 г. до Куршумлу джамия в Търново35. Книгите от библиотеката 
били разграбени по време на Освободителната война36. Иля Зай-
цев съобщава, че в два ръкописа, единият по ислямско право на 
Ибрахим Халеби (поч. 1549 г.), а другият по хадисознание на Имам 
Невеви (поч. 1277 г.), които се намират съответно в Държавната 
обществена историческа библиотека (ГПИБ) и в Руската държавна 
библиотека (РГБ), има поставен вакъфски печат на Хаджи Али ага 
с годината 1176/1762–1763. Във втория екземпляр има печат от лич-
ната библиотека на Иван Сергеевич Аксаков, който като председа-
тел на Славянското благотворително дружество е бил в тесен кон-
такт с руските офицери, участващи в Освободителната война, по-
специално с Алабин. Зайцев заключава, че „очевидно част от тър-
новските ръкописи е била изпратена в Русия“ и че е възможно двата 
екземпляра, за които съобщава, да не са единствените в москов-
ските ориенталски сбирки37.

Както подчертах обаче, в Русия са отнесени относително малка 
част от османските ръкописи в българските земи. По-голямата част 
остават тук, като в Народната библиотека в София са пренесени 
поетапно главно колекциите на големите „градски“ османски биб-
лиотеки в Самоков, Видин, Кюстендил и София.

Самоковска библиотека

Най-рано ориенталска книжнина е предадена на Народната библио-
тека в София през 1879 г. Велико Йорданов пише следното:

Библиотеката на Хозреф паша. Министерството на Народното просвеще-
ние уведомило, че при пристигането на руските войски в Самоков се наме-
рила там една доста обширна библиотека „с твърде замечателни ръко-
писи“ и книги с историческо и богословско съдържание и че тя била пода-
рена на града Самоков от споменатия паша. Тия книги и ръкописи били 
пренесени в София и оставени в Народната библиотека не като нейна 
собственост, а само за пазене [...] самата библиотека на Хозреф паша бро-
яла 2485 тома и [се] състояла от десет големи сандъка, пълни с разни 

34 Вж.: Иванова, З. Самоков – Москва..., 412–415.
35 По-подробно за тази библиотека вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 206–211.
36 Вж.: Драганова, Т. Търново през XIX в. (градоустройствен облик по документи, 

пътеписи, спомени на съвременници и снимки). – Известия на Окръжен историчес-
ки музей – Велико Търново, 1972, № 5, 163–215.

37 Зайцев, И. Две арабские рукописи из Тырново в московских собраниях. – В: Общу-
ване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кенде-
рова. Състав. Л. Георгиев, София: НБКМ, 2007, 420–423.
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неподвързани книги и отломки от ръкописни, печатни книги и пр. Тая биб-
лиотека е стояла отделно от другите книги в Нар. библиотека. Старшият 
помощник В. Манчев се отнесъл за сведения до К. Иречека, който знаел 
следното за нея: в Министерството на Народното просвещение се нами-
рало делото по изпращане на тая библиотека от Самоков в София до тога-
вашния губернатор Алабина, – преписката е била водена на руски и това е 
още от времето на Дринова. Все по това време били изпратени още турски 
книги от Ловеч, Плевен и други места и всички тия книги са били преда-
дени на Библиотеката, но от тях избрано едно количество книги [били] и 
изпратени в Русия. Иречек вярвал, че списък на библиотеката на Хозреф 
паша се намира, защото такъв бил съставен от тогавашния драгоманин – 
арменец. Освен това, по-после е била съставена комисия от мюфтията и 
Джансъзов, които прегледали книгите; били направени и няколко „кар-
точки“, от които обаче нищо не може да се извлече и състави нещо. От 
разговор с мюфтията и от карточките можело да се мисли, че тия книги 
са с религиозен характер, обаче, според Манчова, това е „съвсем сумни-
телно“, защото може да се предположи, че нарочно тъй се представят, за 
да не се обърне внимание на тях като религиозни, та един ден да се отстъ-
пят на някоя турска община. Поради това управлението на Нар. библио-
тека моли Министерството да назначи сведущо лице, което да я прегледа 
и ако има нещо ценно в нея, да се задържи в библиотеката, а другата да се 
повърне на Самоковската турска община, съгласно нейните претенции. 
Какво е направено по-нататък, няма данни в архивата на библиотеката38.

Всъщност в доклад от 16 декември 1883 г. на Народната библиотека 
до Министерството на народното просвещение се подчертава, че 
„количеството на подвързани печатни и ръкописни книги възлиза 
на 2485 тома и десет големи сандъка са пълни с разни неподвързани 
и отломки на ръкописни и печатни книги“, като „турските книги са 
отделно турени в сандъци в складовете на библиотеката“39. В този 
смисъл общият брой на книгите от Самоковската библиотека, пре-
дадени на Народната библиотека, е бил много по-голям от числото 
на подвързаните томове, което обикновено се цитира40.

Видинска библиотека

През 1888 г. книгите от Видинската библиотека също са пренесени 
в столицата. Според Велико Йорданов тогава били докарани 2664 
тома в 24 сандъка. 2014 тома били предадени на османската дър-

38 Йорданов, В. История на Народната библиотека..., 56–57.
39 НБКМ–БИА, ф. 35, а. е. 1189, л. 3.
40 Срв. Из сбирките на османските библиотеки..., с. 27; Кендерова, С. Книги, библио-

теки и читателски интереси..., 148–149; Иванова, З. Самоков – Москва..., с. 411.
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жава, а останалите 650 били оставени за съхранение в Народната 
библиотека в София41. 

Пренасянето на тези книги в столицата е във връзка и с насто-
яването на османската държава да ѝ бъде предадена цялата видин-
ска колекция. Османският интерес към тази библиотека е засви-
детелстван още през 1882 г. На 3 август 1882 г. например осман-
ското Просветно министерство изпраща до княжеската канцела-
рия писмо, в което се настоява местните власти във Видин да оси-
гурят за мюсюлманите достъп до книгите от Видинската библио-
тека42. Със създадената през същата, 1882 г. в Истанбул Османска 
обществена библиотека (Kütübhane-i Umumi-i Osmani), в която да 
бъдат събрани на едно място възможно най-много по-малки колек-
ции от други места в столицата, както и извън нея, османските вла-
сти обръщат внимание и на ориенталските книжни колекции, оста-
нали в Княжество България. През септември 1882 г. османското пра-
вителство назначава специален чиновник, Хасан ефенди, който в 
рамките на четири месеца да издири какви книги са останали в биб-
лиотеките по местата, които османците са изгубили, като се почне 
от България и се продължи с други страни, за да бъдат пренесени в 
османската столица43. С писмо от 19 март 1883 г. османският Дър-
жавен съвет (Şura-yı Devlet) изисква от Просветното министерство 
да го уведоми какви стъпки е предприело, предвид решението да 
се осъществи контакт с българския дипломатически представи-
тел във връзка с предаването на книгите от Видинската библио-
тека, както и книгите от други места44. Не е ясно дали въпросният 
чиновник действително е осъществил тази мисия, защото в писмо 
от 7 май 1883 г. от Великото везирство до Просветното министер-
ство се изисква отговор дали назначеният чиновник е отишъл или 
не по тези места45. Очевидно въпросът се проточва няколко години, 
защото в писмо от 31 март 1887 г. до българското Министерство 
на външните работи и изповеданията дипломатическият агент в 
Цариград Георги Вълкович (1887–1892) пише следното:

Тукашният министър на нар. просвещение ми каза завчера, че според све-
денията, които получил в последно време, книгите и ръкописите от ста-
рата турска библиотека във Видин се намирали още от времето на княза 
Дондукова хвърлени в една тъмна и влажна кожена магазия. Той изра-
зява желание и се моли да дозволи княжеското правителство премества-

41 Йорданов, В. История на Народната библиотека..., 134–135, с. 197; Кендерова, С. 
Големите обществени (вакъфски) библиотеки..., с. 126.

42 Anameriç, Н. Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu..., р. 14.
43 Erünsal, İ. E. Tanzimat Sonrası Türk Kütüphaneciliği..., p. 277.
44 Ibid., p. 278.
45 Ibid., p. 278.
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нето на речената библиотека в Цариград и съхранението ѝ в общата дър-
жавна библиотека с едничка цел да се запазят книгите и ръкописите от 
съвършеното им изгниване и затриване46.

До конкретни резултати се стига обаче в края на 1887 и в нача-
лото на 1888 г., по време на премиерския мандат на Стефан Стам-
болов (1887–1894), който поддържа по-близки отношения с осман-
ската държава. През декември 1887 г. е съставена смесена българо-
османска комисия, включваща двама български представители 
(Нестор Марков и Стоил Попов) и турския пратеник Махмуд Недим 
ефенди, „за провеждането на описванието на турските книги от 
Пазвантоглувската библиотека, които напоследък са пристигнали 
от Видин“47. Описани са 2635 книги48. Според Велико Йорданов 
„едва през февруари 1888 г. е било привършено преглеждането на 
книгите от библиотеката на Пазвантоглу“:

Тая комисия, според рапорта на директора, отделила от тая библиотека 
само религиозни книги, както и книги, които инак нямат никаква особна 
важност откъм старина, откъм хубост на писмо, подвързия и пр. А кни-
гите, които са били задържани за библиотеката, казва Стоянов, имат 
всичката драгоценна важност в много отношения, не само „по старина 
на произхождението им и по друга вънкашна хубост на писмото и под-
вързията им, но и по духовното им съдържание на някои от тях, както и 
по светското съдържание на други“, за които е тъкмял особно изложение, 
придружено с пълен списък на тия книги, но тоя списък още не бил със-
тавен, понеже един от членовете на комисията – Стоил Попов, бил възпре-
пятстван да идва на работа в библиотеката. От приложения към делото 
списък се вижда, че библиотеката на Пазвантоглу е била събрана в 24 
сандъка с различна големина и е обхващала 2664 книги при отварянето 
им, а според актовия списък 2635 книги. От тях са били предадени на 
турския чиновник Махмуд Ефенди 2014 книги, а за библиотеката са били 
оставени само 65049.

Както става ясно от написаното от Велико Йорданов, на османската 
държава е предадена, макар и по-голямата част от нея, но не цялата 
Видинска библиотека. В една скорошна публикация Стоянка Кен-
дерова дава следните важни пояснения за съдбата на предадените 
книги:

46 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 151, л. 178.
47 НБКМ–БИА, ф. 35, а. е. 1189, л. 12.
48 Пак там, л. 14.
49 Йорданов, В. История на Народната библиотека..., 134–135.
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Сред научната общност у нас обаче продължаваше да стои въпросът – 
къде и в коя библиотека в Турция се намират изпратените прз 1888 г. 
книги? Благодарение на научните си интереси и дирения д-р Сефер Хаса-
нов, редовен читател на Националната ни библиотека50, можа да уста-
нови през 2018 г., че предадените преди 130 години видински книги се 
пазят в Библиотеката на Истанбулския университет. Нещо повече – коле-
гата Хасанов получи списъка на тези книги [...] Списъкът е съставен на 
5 шубат 1303 (17 февруари 1888 г.) и се състои от 15 листа. Съдържа 
кратки описания на 16 преписа на Корана и на още 1965 други по съдър-
жание ръкописни и старопечатни книги или общо 1981 описания [...]51. 

Въпросният списък е озаглавен „Опис на книгите, пренесени от 
Видинската библиотека в Обществената библиотека“ (“Vidin Kütüp-
hanesinden Kütüphane-i Umumi’ye nakl olunan kitapların defteri”) и 
понастоящем се съхранява в Библиотеката за редки книги към 
Истанбулския университет52. В списъка са описани 2900 загла-
вия. Ако се вземе предвид обаче написаното от Велико Йорданов, 
че „според актовия списък“ книгите са били 2635 на брой, от които 
650 са останали в НБКМ, то тогава в Истанбул ще да са пренесени 
„по списък“ 1985 тома. Вероятно данните на Велико Йорданов не 
са съвсем коректни, тъй като бройката от 2900 книги, пренесени в 
Истанбул, се потвърждава и от други източници53.

От заглавието на описа се разбира, че тези 2900 тома от Видин-
ската библиотека са пренесени в началото на 1888 г. в Османската 
обществена библиотека в Истанбул. Благодарение на това значи-
телно постъпление, фондът на библиотеката нараства драстично: ако 
през 1303/1885–1886 г. в нея е имало 4164 книги, през следващата, 
1304/1886–1887 г. – 4764 книги, то през 1305/1887–1888 г. в нея е 
имало 7068 книги, а през 1311–1312/1893–1894 г. – 8054 книги54. Пре-
върнала се към последната година в най-голямата по фонд осман-
ска библиотека55, значително увеличение на фонда ѝ се наблюдава 
именно през 1888 г. – с 2304 книги, когато тук са пренесени книгите 
от Видинската библиотека, където се съхраняват и до днес56.

50 Преподавател във Висшия ислямски институт, София.
51 Кендерова, С. След 130 години фондът на Видинската библиотека на Осман Паз-

вантоглу се разкрива в пълнота. – Библиотека, 2019, № 1, с. 67.
52 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yazma Eserler Birimi TY8966: <http://kat-

alog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_
ILS$002f0$002fSD_ILS:794973/one?qu=vidin+kütüphane> (03.09.2019).

53 Вж.: Erünsal, İ. E. Osmanlılarda Kütüphaneler..., p. 254 (n. No 676).
54 Duman, H. Beyazıt Devlet Kütüphanesi…, p. 52; Anameriç, H. Sultan II. Abdülhamid 

Döneminde Kütüphane Kurumu…, р. 7. 
55 Anameriç, H. Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu…, р. 19. 
56 В разговор с директора на Библиотеката „Баязид“ Стоянка Кендерова е установила, 

че книгите от Видинската библиотека се съхраняват именно там, макар и описът им 
да се намира в Библиотеката за редки книги на Истанбулския университет.
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Шуменска библиотека

По време на Балканската война (1912–1913) в Османската общест-
вена библиотека попада и значителна част от книгите на библио-
теката при Томбул джамия в Шумен. Това разбираме от два доку-
мента от началото на 1922 г. Единият документ е молба (арзухал) от 
Халил Едип ефенди от 21 януари 1922 г. до османския министър на 
просветата. В молбата се казва, че „преди десет години“ (тоест през 
1912–1913 г.) той спасил от пожар 480 книги и ръкописи, които били 
„негова собственост“ и които предал за съхранение (еманет) в Биб-
лиотеката „Баязид“, където били преброени и описани по заглавия и 
автори в два идентични списъка, единият предоставен на Просвет-
ното министерство, а другият – на библиотекаря Исмаил ефенди. 
Просителят настоява тези списъци да бъдат намерени и да му се 
даде възможно най-скоро (тъй като гостувал в Истанбул) достъп до 
книгите, за да ги види57. С рапорт от 11 февруари 1922 г. главният 
библиотекар Исмаил ефенди докладва на директора на библиоте-
ката, че върху въпросните книги има вакъфски печати и заверки 
на името на Шериф Халил паша от 1744 г., както и на други благо-
творители. Посочва се, че книгите са били пренесени за собствена 
сметка в Истанбул от бащата на Халил Едип ефенди – Кесимзаде 
Мехмед ефенди, при бягството му (по време на Балканската война). 
В суматохата последният нямал време да предаде книгите на някоя 
официална институция и ги е държал в къщата, в която живеел. 
Тъй като, от една страна, част от книгите се погубили по време на 
честите пожари в града, а от друга страна, имало правителствено 
решение за създаване на държавна библиотека, в която да се събе-
рат и книгите от изгубените от османците страни (като България), 
„собственикът“ на книгите бил убеден от страна на Главния инспек-
торат на библиотеките към Просветното министерство да ги пре-
даде на държавната библиотека, като му били заплатени направе-
ните разходи за пренасянето им. След това книгите били описани и 
подпечатани с печата на библиотеката. В заключение главният биб-
лиотекар пояснява, че лицето може да се увери, че всички преда-
дени книги са налице, като използва за сравнение списъка, съхра-
няван в библиотеката58.

Другата част от книгите в библиотеката при Томбул джамия оста-
ват в Шумен. Към тази колекция попадат и някои ръкописи, при-
надлежали на Кюстендилската библиотека, които през 1940 г. са 
изпратени за ползване в шуменското мюсюлманско духовно учи-
лище (нювваб )59. По предложение на Борис Недков, уредник на Ори-

57 Erünsal, İ. E. Tanzimat Sonrası Türk Kütüphaneciliği..., 275–276 .
58 Ibid., 276–277.
59 Кендерова, С. Библиотеката към „Томбул“ джамия в Шумен..., с. 326.
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енталския отдел, представено на директора на НБКМ през 1946 г., 
колекцията в Шумен остава намясто със статут на филиал на Ори-
енталския отдел с идеята в нея да се съхранява запазената ориен-
талска книжнина от цяла Северна България. Все пак, по иници-
атива на Борис Недков, през следващата, 1947 г. от Шуменската 
библиотека са пренесени в Ориенталския отдел 265 тома ръко-
писи, които са зачислени към неговия фонд60. Впоследствие сътруд-
ници на Регионалния исторически музей, под чиято егида е ком-
плексът на Томбул джамия, събират още много ръкописни памет-
ници от региона и ги добавят към колекцията на библиотеката61. 
През 1986 г. шуменската ориенталска колекция е пренесена от сгра-
дата на османската библиотека към Томбул джамия за съхранение 
в Окръжната библиотека в Шумен, а по-късно – в две помещения в 
сградата на Областния комитет. През 1991 г. колекцията е премес-
тена в сградата на Института по неорганична химия към БАН, а през 
следващата, 1992 г. е предадена за „отговорно пазене“ в НБКМ. По 
това време колекцията включва 665 ръкописа, 1469 старопечатни 
книги и 124 плика с ръкописни и печатни фрагменти62. Заедно с 
пренесените през 1947 г. 265 ръкописа, съхраняваната към насто-
ящия момент в НБКМ колекция на Шуменската библиотека се със-
тои от ок. 800 ръкописа и ок. 1500–1600 старопечатни книги63.

Кюстендилска библиотека

На части е пренесен в София и фондът на Кюстендилската биб-
лиотека. Заради благоустрояването на града, през 1906 г. общин-
ските власти в Кюстендил приемат решение за събаряне на част 
от джамията „Фатих“, или т. нар. Голяма джамия (Cami-i Kebir), 
заедно с библиотеката и дюкян към нея, но по настояване на осман-
ската държава то не било изпълнено64. Така книгите в библиоте-
ката към джамията остават тук, но само за още някоя и друга 
година. Със заповед от 19 януари 1912 г. библиотекарят в Източ-
ния отдел на Софийската народна библиотека Иван Димитров Ким-
рянов е командирован със задача „да прегледа книгите в джамий-
ската библиотека в Кюстендил и да направи, по възможност, един 
списък на ценните книги, които се намират в нея“65. В доклада си 

60 Пак там, с. 328.
61 Пак там, с. 326.
62 Пак там, 328–329.
63 Вж.: Из сбирките на османските библиотеки..., 15–17; Kендерова, С. Големите 

обществени (вакъфски) библиотеки..., с. 122, 124, 142–143.
64 Koyuncu, А. Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878–1908). – 

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 
2006, No 20, p. 232.

65 НБКМ–БИА, ф. 35, а. е. 359, л. 120.
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Иван Димитров подчертава, че на 27 януари с. г. е заминал в Кюс-
тендил, където намерил книги само в т. нар. Шадраванна джамия 
(т. е. джамията „Фатих“). Той съставил опис на книгите, чийто брой 
възлизал на 264 тома – около 30 печатни, 4 литографирани, а оста-
налите ръкописи, заедно с „още десетина преписи от Корана, пове-
чето разпокъсани и без всяко значение, както и три-четири вързопа 
отделни листове или кòли от разпокъсани книги“. Според команди-
рования библиотекар „джамийските книги са били много повече, 
но че преди три години били избрани най-хубавите, турени в сан-
дъци и заедно с един списък на български език изпратени в Народ-
ния музей в София“. Той установил, че този подбор е станал през 
април – май 1908 г., когато във връзка с инструкция от Министер-
ството на външните работи и изповеданията „да се изпратят цен-
ните книги и ръкописи в София, гдето ще са по-добре запазени и 
по-лесно достъпни за ползване“, мюфтийският наместник в Кюс-
тендил предал на общинското управление 250 книги в „8 газени 
сандъка“. Оттам те били предоставени на Окръжното управление в 
града. Тъй като обаче не бил организиран надлежен транспорт, кни-
гите в крайна сметка останали намясто и Иван Димитров успял да 
открие сандъците под купчина дърва в „помещението за въглища и 
дърва за горене“. След като се уверил, че в тях са „наистина търсе-
ните книги, които за щастие никак не са пострадали“, той напра-
вил постъпки и тези книги да бъдат изпратени за Народната билио-
тека в София. Според Иван Димитров обаче подборът на книгите 
през 1908 г. е бил направен „без всяко разбиране“ и „оставените 
[в джамията „Фатих“] книги, макар не всички добре запазени, са 
също тъй ценни, както и изпратените“66. Освен книгите, които 
сам намерил в джамията, библиотекарят получил осемте сандъка 
с книги, които открил в Окръжното управление. В писмо на Кюс-
тендилското окръжно управление от 3 февруари 1912 г. до дирек-
тора на Народната библиотека се отбелязва, че се предават „осем 
газови сандъка“ с „турски книги, намерени в разтурената джамия 
„Султан Мехмед“, както и „препис от описа на делегирания за целта 
чиновник“67. Така през 1912 г. повече от 500 книги от Кюстендил-
ската библиотека към джамията „Фатих“ са изпратени за фонда на 
Ориенталския отдел на Народната библиотека в София68.

В същия доклад от командировката си в Кюстендил Иван Димит-
ров посочва, че според някои сведения „в гр. Самоков се намира 
една подобна джамийска библиотека, която досега от никого не 
е преглеждана“69. Впоследствие Иван Димитров е командирован 

66 Пак там, л. 125.
67 Пак там, л. 122.
68 Срв. Кендерова, С. Големите обществени (вакъфски) библиотеки..., с. 133.
69 НБКМ–БИА, ф. 35, а. е. 359, л. 126.
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за седем дни и в Самоков, за да „прибере от тамошната джамий-
ска библиотека старите ценни книги“70. По време на престоя си в 
града през юни 1912 г. обаче библиотекарят, изглежда, не открива 
такива книги, които, както беше споменато по-горе, са пренесени 
още през 1879 г., но пък открива ценни богослужебни книги в само-
ковските църкви, за които предлага да бъдат пренесени в Софий-
ската народна библиотека71.

Софийска библиотека

След Освобождението, изглежда, книгите от Софийската библио-
тека в пристройката към джамията „Баня баши“ остават на съхра-
нение там. Подобно на кюстендилския случай, през 1890 г. по нас-
тояване на османското правителство са осуетени и плановете на 
софийската градска управа за събарянето на джамията във връзка 
с новия градоустройствен план72. Така и книгите остават тук докъм 
1946 г., откогато датират сведения, че в пристройката все още има 
библиотека73. По-късно и тези книги са предадени на НБКМ.

Други библиотеки

Както отбелязва Велико Йорданов, по време на руското окупа-
ционно управление (1878–1879) в Народната библиотека в София 
са предадени ориенталски книги също от „Ловеч, Плевен и други 
места“74. В Ориенталския отдел на библиотеката се съхраняват 
някои книги75, които са били от фонда на библиотеката на Сатури-
заде в Силистра, основана през XVIII в.76 В библиотеката попадат 
също книги, вакфирани за текето на Назър баба във Видин77, както 
и книги78 от фонда на библиотеката на Мирза Мехмед Саид паша, 
основана към медресето и джамията, които той издигнал в Русе 

70 Пак там, л. 128.
71 Пак там, л. 148.
72 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а. е. 437.
73 Миков, Л. Джамии в София..., с. 29.
74 Йорданов, В. История на Народната библиотека..., 56–57.
75 НБКМ, Ор. сб., Ор 2909; Из сбирките на османските библиотеки..., с. 133 (№ 63).
76 По-подробно за тази библиотека вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 159–162.
77 По-подробно вж.: Граматикова, Н. Книжната колекция на теккето Назар (Назър) 

баба във Видин. – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, II, 34. Изследвания в чест на 60-годишни-
ната на професор доктор по история Красимира Мутафова, 336–374.

78 НБКМ, Ор. сб., Ор 2858, Ор. 2922, Ор 2926, O II 176; Из сбирките на османските биб-
лиотеки..., с. 133 (№ 61, 62); Стоилова, А. Арабските ръкописи..., 330–331; Петкова-
Божанова, Г. В. Опис на арабските ръкописи (НБКМ). Т. 1. Коран. Ред. В. В. Лебедев. 
София: НБКМ, 1977, 55–56 (№ 3).
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през 1839 г.79 Част от арабографичните ръкописни и печатни книги, 
съхранявани днес в Историческия музей в Русе, също носят надпис 
за вакфиране и печат от Мирза Мехмед Саид паша80.

В отдел „Ориенталски сбирки“ на НБКМ, както и в Отдела за ценни 
ръкописи и старопечатни книги в Народната библиотека „Иван 
Вазов“ в Пловдив се съхраняват книги, които са били в медресето 
на с. Могилица (Тозбурун)81. Редица ръкописи и старопечатни книги 
се съхраняват и днес още по джамии, например в смолянските села 
Елховец и Чепинци. 

Заключение

Интересен детайл е, че джамиите, в които след Освобождението са 
заварени и се съхраняват големи ориенталски книжни колекции, 
„оцеляват“ случайно или не като джамии, за разлика от повечето 
други джамии в Княжество България, които са разрушени, превър-
нати в църкви или се използват за други цели. Така в София джа-
мията „Баня баши“, в чиято пристройка се е помещавала Софий-
ската библиотека, въпреки първоначалните намерения да бъде 
съборена, запазва статута си на мюсюлмански молитвен дом (за 
разлика от Черната джамия, преустроена в църквата „Св. Седмо-
численици“, и Бююк джамия, превърната в библиотека, а после в 
Археологически музей). По подобен начин, въпреки плановете за 
нейното събаряне, се запазва и джамията „Фатих“ в Кюстендил, 
където се е помещавала Кюстендилската библиотека (другата оце-
ляла до днес джамия в града е превърната в музей). Без да имаме 
сведения за подобни планове за джамиите на Осман Пазвантоглу 
във Видин и на Шериф Халил паша (Томбул джамия) в Шумен, към 
които има специално построени османски библиотеки, те са един-
ствените оцелели до днес (заедно с прилежащите им библиотечни 
сгради) мюсюлмански храмове в двата града. По същия начин до 
днес е оцеляла и продължава да функционира като молитвен дом 
джамията на Мирза паша в Русе, при която също е имало османска 
библиотека. Тази интересна връзка между съдбата на въпросните 
джамии и на книжните колекции към тях заслужава повече внима-
ние и бъдещи проучвания.

Съдбата на книгите и библиотеките е сходна с тази на хората и 
семействата при природни катаклизми, бедствия и войни. Както 
бе показано в настоящата студия, събирани в течение на векове, 

79 По-подробно за тази библиотека вж.: Събев, О. Книгата и нейният храм..., 162–166.
80 ИМ–Русе, инв. № В/3262, В/3013, В/3025, В/3114, В/3129, В/3139, В/3156.
81 НБКМ–БИА, ф. 629, а. е. 1; НБИВ, Инв. № 760, 783, 817, 827, 828, 829, 831, 832, 837, 839, 

841, 845, 849, 866, 867; по-подробно вж.: Събев, О. Османски училища..., 155–156.
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по време на Освободителната война и последвалото руско окупа-
ционно управление османските библиотеки в българските земи 
изпадат в неблагоприятна ситуация – на определен етап те са изне-
сени от собствените им сгради и са съхранявани в други помеще-
ния при далеч по-неподходящи условия (Видинската и Кюстендил-
ската библиотека), после са пренесени в София, където част от кни-
гите са подбрани и отнесени в Русия, а останалите формират колек-
циите от арабографични ръкописи и старопечатни книги на народ-
ните библиотеки в София и Пловдив, на музеи и архиви. Немалка 
част (от Видинската и Шуменската библиотека) е пренесена в 
Истанбул. Така „книжните семейства“, оцелели в течение на векове, 
се разпадат, наподобявайки съдбата на разделените по време на 
войни семейства, а книгите, подобно на бежанци, попадат първо в 
„бежански лагери“, преди да достигнат до новия си дом в чужбина. 
В идеалния случай изследователите биха могли поне да „съберат“ 
тези семейства (част от тях – в София, други – в Русия, а трети – в 
Турция) в имагинерното пространство на познанието.





ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

СТОПАНСКИ АСПЕКТИ НА ВАКЪФСКИЯ ВЪПРОС 
В БЪЛГАРИЯ (1878–1912)

Христо Беров

Обикновено проблемът за вакъфската собственост в българ-
ската, а и не само в българската, историография е запазена 

територия за версираните в тънкостите на османистичното позна-
ние специалисти1. Това, разбира се, е напълно разбираемо и при-
емливо, тъй като в голяма степен появата и развитието на този 
тип правно-регулирана собственост е резултат от въведената/нало-
жената от османската държава система на правно-собствениче-
ски отношения2. Историята обаче рядко ни представя статични 
състояния и именно това е причината и обектът на изследване в 
настоящия текст да привлече вниманието на не-османист и сле-
дователно в известна степен лаик, когато думата е за въпросната 
вакъфска проблематика. Динамиката на разпадането на Осман-
ската империя през XIX и в началото на XX в. освен въпроси, свър-
зани с чисто политическото и институционалното изграждане на 
възникващите върху бившите територии на „болния човек на Бос-
фора“ национални държави, поставя и проблеми от чисто практи-
чески, на моменти почти битов, характер. Такива са проблемите за 

1 Вж. повече, включително и за основни заглавия по темата, в текстовете на Бой-
ков, Гр., Кипровска, М. Вакъфските села и сгради в България през османския 
период и Борисов, Д. Османският поземлен вакъф – същност и инструментализа-
ция, включени в настоящия сборник. Макар в общ смисъл проблемът да надхвърля 
чисто османистичните и балканистични измерения и да е част от по-общите изсле-
дователски дирения, посветени като цяло на ислямските правни норми и особенос-
ти по отношение на формите на собственост, за подробности вж. и Sheikh Muham-
mad Jawad Mughniyya. The Five Schools of Islamic Law: Al-Hanafi, al-Hanbali, al-Ja’fari, 
al-Maliki, al-Shafi’, 10. Waqf <https://www.al-islam.org/five-schools-islamic-law-sheikh-
muhammad-jawad-mughniyya/10-waqf> 02.12.2019 г.

2 За подробности вж.: Борисов, Д. Вакъфът. Османският вакъф – modus vivendi и 
modus operandi – В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 
60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. Т. 1. Ред. кол. Д. Щерева и др. В. Тър-
ново: Фабер, 2009, 92–107.
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трансформациите на поземлената и градската собственост и адап-
тирането на различните правно-собственически режими в съответ-
ствие с потребностите на новите национални, и в този смисъл раз-
бирани като модерни, неориенталски и различни от османската и 
ислямската традиция, държави. Именно в такъв контекст в следва-
щите редове ще бъде направен опит да се представят някои стопан-
ски аспекти от частния, български случай на трансформиране на 
вакъфската собственост в следосвобожденската действителност.

В текстовете на Санстефанския мирен договор, с който завършва 
етапът „Руско-турска война“ от Източната криза от втората поло-
вина на 70-те години на XIX в., освен решаване на териториални 
и политически въпроси, свързани с бъдещото устройство и функ-
циониране на новосъздаващата се българска държава, внимание 
се обръща и на един на пръв поглед банален въпрос, какъвто е този 
за правата и собствеността на чуждите, и преди всичко турските, 
поданици, за съдбата на държавните имоти и вакъфската собстве-
ност. Решението на тези, по същество правно-стопански, проблеми 
е уредено в чл. 11 от договора и на практика поставя началото на 
един от най-деликатните въпроси в българо-турските/българо-
османските отношения в следващите десетилетия – именно въпроса 
за статута и правата върху оставащите в рамките на българската 
държава вакъфски имоти и собственост. Договорът признава пра-
вата на собственост върху недвижимите имоти, като се предвижда 
в срок от две години смесени турско-български комисии да се про-
изнесат по детайлите, както и подобни комисии да решат въпро-
сите, отнасящи се до „продаването, експлоатирането или употребле-
нието“ на държавните имоти и вакъфите3. Ако се доверим на комен-
тарите на граф. Николай Игнатиев, то установеният режим и пред-
вижданите комисии са инструмент за ограничаване на намесата на 
османските власти във вътрешните дела на новата държава4. Явно 
този режим на уреждане на имотните спорове е напълно удовлетво-
рителен и за останалите Велики сили, тъй като текстът на последва-
лия Берлински договор, съответният чл. 12, коментиращ тази про-
блематика, е с почти дословно съдържание5. Запазени са смисълът 
на текста и идеята за решаване на спорните моменти с комисия, 
което съхранява предвижданата възможност за ограничение на 

3 Сан-Стефански  договор – В: Георгиев, В., Трифонов, Ст. История на българите 
1878–1944 в документи. Т. 1. Ч. I. Възстановяване и развитие на българската дър-
жава. София: Просвета, 1994, с. 13.

4 Игнатиев, Н. П. Записки (1875–1878). София: Отечествен фронт, 1986, 616–617.
5 Берлински договор – В: Георгиев, В., Трифонов, Ст. История на българите 1878–1944 

в документи. Т. 1. Ч. I. Възстановяване и развитие на българската държава. София: 
Просвета, 1994, с. 24.
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намесата6. Последвалата дейност на комисията в годините доказва 
състоятелността на тезата на Игнатиев7.

Самата българо-турска комисия по вакъфските въпроси в след-
ващите години, разбираемо, много повече се занимава с правните 
аспекти на проблема. Все пак трансформацията на режима на соб-
ственост се оказва един от основните моменти в следосвобожден-
ските месеци8, а осмислянето на новите права на собственост чрез 
налагането на нови правни режими в контекста на римския правен 
свод, в разрез и в противовес на съществуващата ислямска правна 
норма9, е от фундаментално значение за цялостното усещане за 
ново начало. Разбира се, тези трансформации в правното основа-
ние, отнасящо се до собствеността, не се появяват от нищото. В 
самата Османска империя тече подобен процес на преосмисляне 
поне от края на 30-те години на XIX в., който периодично добива и 
законова форма10. Може би най-завършен вид тези тенденции при-
емат със Закона за земята от 1858 г., с който се определя режи-
мът на поземлената собственост в рамките на Османската импе-
рия11. Все пак преосмислянето и въвеждането в пълна степен на 
принципите на римското право по отношение на собствеността със 
съдържащите се в тях три елемента: право на ползване (ius utendi), 
право на разпореждане (ius abutendi) и правото на плодоползване 
(ius fruendi)12, са гарантирани с текстовете на чл. 67 и чл. 68 от Тър-
новската конституция. На самата българска общност също не са 
чужди промените в правната култура, включително и правото на 
собственост13.

6 Вж. в настоящия сборник подробен анализ на текстовете в студията на Янчев, В., 
Станев, В. Вакъфите в свободна България (1877–1885).

7 Подробен преглед на дейността на българо-турската комисия вж. в посочената по-
горе студия на В. Янчев и В. Станев.

8 Икономиката на България до социалистическата революция. Т. 1. Авт. колектив 
под рък. на Ж. Натан, В. Хаджиниколов, Л. Беров. София: Наука и изкуство, 
1989, 261–276; Стопанска история на България, 681–1981. Ред. Л. Беров, С. Дамянов. 
София: Наука и изкуство, 1981, 213–225; Митев, Й. За аграрния преврат у нас, извър-
шил се в резултат от Освободителната война през 1877–1878 г. – Исторически преглед, 
1953, № 6, 638–656.

9 Айтова, А. Формиране на правото на собственост в България  (1879–1912). – В: 
Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, 20 ноември 
2015 г. Състав. Р. Николова. София: Нов български университет, 2016, 280–299, осо-
бено 281–285.

10 За подробности вж.: Милкова, Ф. Поземлената собственост в българските земи през 
ХІХ в. София: Наука и изкуство, 1970; същата. Развитие и характер на османското 
поземлено законодателство от 1839 до 1878 г. – Исторически преглед, 1965, № 5, 
31–55.

11 Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи 
заповеди на Османската империя. Т. 2. Цариград, 1872, 5–49.

12 Айтова, А. Формиране на правото на собственост…, 284–285.
13 Вж. за подробен анализ: Данова, Н. Фрагменти от историята на изграждането на 

правната култура при българите. – Критика и хуманизъм, 2012, № 2 (37), 201–265, дос-
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И ако все пак правният аспект на въпроса за собствеността, и в 
частност на вакъфската собственост, представлява немалък инте-
рес за изследователите (историци и юристи) на следосвобожден-
ската ситуация в България, то въпросът за стопанските аспекти на 
режима на упражняване на вакъфските права е доста по-маргина-
лен, а може би и по-скучен. Доброто разбиране на проблема обаче 
трудно може да се постигне без предварителните уговорки за важ-
ността на извършената чисто правна трансформация от шериатски, 
или по-точно реформирани шериатски, принципи към принципите 
на римското право и различните смисли, които се влагат в поняти-
ята за собственост в тези две правни системи. Когато се говори за 
вакъфската собственост, не трябва да се забравя, че става дума не 
просто за имоти (за притежание), а най-вече за условна собственост 
(в смисъла на римската правна мисъл), чиито приходи (от данъци, 
наеми и т. н.) са с точно определено предназначение14. Именно това 
разбиране е проблемно за новата държава от гледна точка на все 
още неуреденото ѝ финансово състояние. Новата държавноправна 
система се опира на принципа на защитата на частната собстве-
ност и влага посочения по-горе смисъл в понятието собственост, 
т. е. гарантирани права на ползване, разпореждане и плодополз-
ване. Очевидно има противоречие между съществуващата до този 
момент правна и стопанска уредба на този вид приходи и имоти 
с декларираната условност на пълната собственост и възприетата 
от новата българска власт система. Собствеността (имотите) в тази 
нова правна рамка се разглежда като основа на финансовата ста-
билност на държавата и естествено, подлежи на данъчно облагане 
в полза именно на държавния бюджет (или на местните власти). 
Всички разходи за поддръжка на обществени сгради, обекти и т. н. 
в тази система се поемат съответно от централните или местните 
институции. Именно налагането на тези принципи влиза в проти-
воречие с утвърдения модел на ползване на вакъфската собстве-
ност. По своя замисъл последната, освен издръжка на мютевелиите 
(настоятели, управители на имота-вакъф, в общия случай – частни 
лица, на името на които се издават документи с отношение към соб-

тъпна и на сайта „Съдебно право“ <http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/11/4/
pae-> 02.12.2019 г.

14 Както е отбелязано в Закона за земята от 1858 г., чл. 4, ал. 2, това са посветени земи, 
които „са се отделили от Правителствените земи […] [чиито] даждия, сиреч десетъ-
ците и другите даждия от тази отделена част […] са се посветили от Правителството 
за някоя цел (сир. за някое общополезно заведение, като за джамия, за учебно заве-
дение и пр.)“, Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните закони…, с. 8. Разбира 
се, когато се говори за вакъфи, не трябва да се разбира единствено и само приход 
от земи или земеделска продукция, като дефиницията в току-що цитирания закон 
дава добра представа за влагания в понятието смисъл.
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ствеността), с приходите си поддържа чешми, мостове, религиозни 
обекти и институции, училища, дори църкви.

Доста автори обръщат сериозно внимание на методите и механиз-
мите, по които условната собственост се поставя под контрола на 
държавата чрез различни нормативни похвати и официални доку-
менти в първите години след Освобождението15. Нерядко се цити-
рат и конкретни случаи и търсени суми от страна на мютевелиите 
на вакъфската собственост16. За целите на настоящия текст обаче 
едва ли е необходимо да вземаме отношение по въпроса доколко 
прилаганите практики по уреждане на въпроса за собствеността 
и правата върху нея са в нарушение на международните дого-
вори или пък накърняват правата на мюсюлманските религиозни 
общини. По-важно е да се обърне внимание на финансовите инте-
реси на българската държава в подчертано новата ситуация след 
1878 г.

Българската държава, опирайки се на османската практика и 
на политиката по отношение на вакъфския проблем17, разглежда 
три вида вакъфска собственост от гледна точка на приходоизточ-
ника и приходоползвателя – вакъф приходоизточник-имот, вакъф 
приходоизточник-данъчно постъпление и вакъф с особен статут 
(мюстесна)18. От тях само последните вакъфи са оставени извън 
контрола на специално създаденото още в рамките на Османската 
империя министерство (Евкаф незарети)19. Все пак един от подхо-
дите към вакъфската собственост от гледна точка на финансовия 

15 Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на етническата поли-
тика. София: ЛИК, 1998, с. 66; Назърска, Ж. Българската държава и нейните мал-
цинства (1879–1885). София: ЛИК, 1999, с. 158; Ялъмов, И. История на турската общ-
ност в България. София: Илинда–Евтимов, 2002, с. 70; Гешева, Й. Тодор Бурмов и 
първото българско правителство (5 юли – 24 ноември 1879 г.). – Исторически преглед, 
2006, № 1–2, 74–75. Съвременен прочит по тези въпроси вж. в настоящия сборник в 
студията на Янчев, В., Станев, В. Вакъфите в свободна България (1877–1885).

16 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства…, с. 71, 73–75; Mirkova, A. 
Muslim Land, Christian Labor. Transforming Ottoman Imperial Subjects into Bulgarian 
National Citizens, 1878–1939. Budapest–New York: Central European University Press, 
2017, 86–88, 146–148.

17 Устав, отнасящий са до действието на покритите и земленни вакуфски стежания, 
22 август 1870 г. – В: Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните закони…, 195–
209; Устав, касающий са до описването, от страна на кассата (бейт-ул-мала) над 
императорските вакуфи, с съдействието на съдилищата тефтиш, на оставените 
имущества (наследия) и до отнасящите са до тях. – В: Арнаудов, Хр. Пълно събра-
ние на държавните закони…, 210–222; Нов Устав, състоящ от девет глави и от 56 
члена, определява обязаностите на управителите на сичките из областите вакуфи и 
нарежда що да са върши за службите, които са държат чрез посвещения (джихет), а 
уничтожава вехтия за тези устав. – В: Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните 
закони…, 229–260; Устав за определяване по различните вакуфски служби (2 февру-
арий 1870). – В: Арнаудов, Хр. Пълно събрание на държавните закони…, 261–264.  

18 Вж. и коментарите на Драган Цанков по повод видовете вакъфи, ЦДА, ф. 321к, оп. 1, 
а. е. 8, л. 119–122.

19 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor..., р. 82.
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интерес на държавата засяга собственост, предназначена да под-
държа публични обекти и ангажираните с обслужването им лица 
(основно джамии, но и медресета, чешми и т. н.).

Следвайки до известна степен съществуващата уредба, но опи-
райки се и на собствено руски опит, в квазидържавния период на 
руското окупационно управление канцеларията на руския импе-
раторски комисар определя в специален циркуляр всички вакъфи, 
отдадени под аренда или намиращи се под разпореждане на общин-
ските съвети до окончателното разрешаване на вакъфския въпрос, 
да не предават собствеността на мюсюлманското духовенство, напус-
нало своето местоживеене. Получените средства се причисляват в 
отделен параграф „Условно постъпили суми“20. Тази практика се при-
лага, както се вижда от протоколите на Софийската община, още 
от март 1878 г.21 Опитът да се установи и поддържа контрол върху 
постъпленията от вакъфски имоти със същите средства продъл-
жава и в условията на новата национална българска държава. През 
цялата 1880 г. Министерството на финансите събира информация за 
количеството и състоянието на вакъфските имоти по окръзи, като 
основното заключение, което се налага, е, че в общия случай вакъ-
фите в Княжеството са посветени на джамии, медресета, текета, 
чешми, училища22. Тъй като държавата в новата си форма счита за 
свое задължение да поеме грижата за тези обекти с обществено зна-
чение и функции, затова и опитът да се контролира и начинът на 
тяхното финансиране изглежда напълно логичен. Дотук логиката на 
новите държавни институции сякаш е ясна.

Все пак за какъв приблизителен размер на приходите става дума, 
за да може да се оцени в сравнителна перспектива какъв е финансо-
вият интерес на държавата? Възможност да се осветли отговорът на 
този въпрос за щастие намираме в съхранените документи от пери-
ода 1878–1879 г., запазени във фонда на Министерството на финан-
сите. Данните, събрани по губернии за времето на руското управле-
ние, и по-точно във втората половина на 1878 г. (от август до октом-
ври), дават известна, макар и непълна, представа за финансовата 
тежест на коментираната вакъфска собственост и до известна сте-
пен изясняват финансовата страна на вакъфския проблем.

Налагат се няколко предварителни уговорки, преди да се премине 
към конкретните данни. На първо място, следва да се отбележи, че 
данните не са за всички губернии. Липсват данни за Свищовска и 
Софийска губерния (като за последната е запазена само информа-
ция за Самоковски окръг). Има данни и за Тулчанска губерния, но 
предвид факта, че тя остава извън границите на Княжество Бъл-

20 ЦДА, ф. 159к, оп. 1, а. е. 1, л. 124.
21 ДА–София, ф. 1к, оп. 1, а. е. 21, л. 4.
22 ЦДА, ф. 159к, оп. 1, а. е. 36, л. 2–128.
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гария, тази информация няма да бъде калкулирана и коментирана 
тук и сега. Това означава, че коментираните по-нататък данни са 
за губерниите Варненска, Търновска, Видинска, Русенска (или Рус-
чушка) и за Самоковски окръг – все територии, влизащи в състава 
на бъдещото Княжество България. Веднага трябва да се направи 
още и уговорката, че дори и информацията за тези губернии неви-
наги е пълна и изчерпателна. Често срещу имоти и собственост, 
идентифицирани като вакъфски, в графата „размер на приход“ 
е посочено „неизвестно“. На второ място – данните за приходите 
са дадени в различни парични единици (пиастри, грошове, рубли, 
френски франкове). За да добие информацията някакъв що-годе 
анализируем вид, е необходима известна унификация, преизчисля-
ване на тези „парични“ единици и приравняването им към единен 
„стандарт“. Обикновено, когато се говори за финансови и парични 
въпроси през XIX в., универсалният паричен измерител е „доларът 
на XIX в.“ – френският франк. Именно към него са приравнени стой-
ностите от архивните документи, още повече че за дълъг период 
от време българската национална валута – левът, е приравнена на 
практика именно към френския франк. Това дава възможност за 
сравнения между получените данни и информацията за приходите 
на Българското княжество в следващите години. Използвайки един 
от най-добрите конвертори за историческа валута, разработен от 
екип на Стокхолмския университет23 и приравнявайки суровите 
данни при следния курс: 1 пиастър = 1 грош (куруш); 100 гроша = 
1 турска златна лира; 1 златна турска лира = 23 златни френски 
франка към 1880 г., а 1 рубла = 2,59 златни френски франка, събра-
ните данни изглеждат по следния начин24:

1. Варненска губерния: сведенията не са за цялата губерния и 
обхващат окръг Хаджиоглу Пазарджик – 4093 пиастра = 40,93 зл. 
лири = 941,39 зл. фр. франка; гр. Балчик – от 9461 до 11 531 зл. фр. 
франка; гр. Каварна – от 5235 до 5280 франка и 187 рубли = 484,33 
зл. фр. франка. Общо – между 16 121,72 и 18 236,72 зл. фр. франка25. 
В същата губерния влиза и окръг Мангалия, данните за който не са 
калкулирани тук, тъй като територията му остава извън пределите 
на българската държава след края на руското окупационно управ-
ление.

23 <http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.htmlhttp://www.historicalstatis-
tics.org/Currencyconverter.html> 03.03.2018 г.

24 Малко по-различни числа изнася Назърска, Ж. Българската държава и нейните 
малцинства…, с. 271, таблица 1, проследявайки промените в размера на признатите 
вакъфски приходи до 1884 г. Тенденцията е по-скоро към намаляване на общия раз-
мер на признаваните приходи от вакъфи, но остава неясно до каква степен тези при-
ходи влияят на бюджетните постъпления.

25 ЦДА, ф. 159к, оп. 1, а. е. 1, л. 35–39.
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2. Търновска губерния: общо приходите са на стойност 118 110 
пиастра (123 188,76 пиастра с приходите от изгорените имоти) = 
1 181,10 лири = 27 165,30 зл. фр. франка26.

3. Русенска губерния: общо приходите са на стойност 2 615 317 
пиастра = 26 153,17 лири = 601 522,91 зл. фр. франка27.

4. Видинска губерния: 253 096 пиастра = 2 530,96 лири = 58 205,87 
зл. фр. франка28.

5. Самоковски окръг: само за града Самоков 814,30 рубли = 
2 109,04 зл. фр. франка29.

Редно е да се отбележи, че за много от имотите в събраната инфор-
мация за всяка една териториална единица не е посочена стойността 
на очаквания приход, а самите  приходоизточници са както покрити 
обекти в рамките на населените места (лавки, т. е. дюкяни, мага-
зини, т. е. складове, мелници), така и ниви. Обобщената информация 
от този опит за остойностяване на вакъфските приходи показва, че 
възможните постъпления възлизат на 707 179,84 зл. франка.

Как следва да се разбира тази сума? Много или малко е това число? 
Най-добрият начин да се опитаме да разберем тежестта на тази 
информация е да я съпоставим със сравнително обективни индика-
тори. Добра база за сравнение са приходните части на бюджетите от 
първите години на Княжеството. Тази информация, въпреки някои 
забележки, които могат да бъдат отправени, е публично достъпна30 
и дава добра възможност за относително претегляне на тежестта на 
приходите от вакъфската собственост (вж. табл. 1).

Таблица 1
Приходи, планирани и постъпили, в редовните 
бюджети на Княжество България (1878–1885)

Година Предвидени приходи Всичко постъпили приходи
1878 –   7 720 753,32
1879 23 314 564,57 22 520 414,91
1880 23 661 253,48 31 460 527,36
1881 27 259 662,47 25 283 152,27
1882 26 426 597,00 26 454 206,26
1883 30 569 280,00 32 106 585,76
1884 33 191 300,00 29 183 051,80
1885 34 899 900,00 27 725 113,94

 Източник: Главен отчет за финансовото положение на държавата през 1915 година, 
София, 1920, с. 130.

26 Пак там, л. 47–52.
27 Пак там, л. 54–71.
28 Пак там, л. 72–94.
29 Пак там, л. 109–118.
30 Главен отчет за финансовото положение на държавата през 1915 година. София, 1920, 

с. 130.
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Изчисленията показват, че въпросната, непълна, сума представ-
лява 9,16% от реалните приходи за 1878 г. и се колебае между 2,20% и 
3,14% от общо постъпилите приходи по редовните бюджети на Кня-
жеството и между 2,02% и 3,03% от предвидените постъпления през 
следващите години. Ако се обърнем към разходната част на бюдже-
тите от същия период, ще видим, че в тези параметри се движат 
относителните разходи за сфери като здравеопазване (1879 г. – 2,5%; 
1887 г. – 2,3%), търговия и земеделие (1879 г. – 0,4%; 1887 г. – 2,9%) 
или дори обслужване на държавния дълг (1879 г. – 0,3%; 1887 г. – 
4,3%)31. Иначе казано, макар и доста спекулативно, тези възможни 
приходи, при това далеч непълни, биха покрили разходите за посо-
чените сфери, които са твърде важни за новоизграждащата се дър-
жава. Дали Княжеството е в състояние да се лиши от подобен при-
ход? Отговорът е – по-скоро не.

Вероятно и поради такива съображения през септември 1880 г. с 
княжески указ се постановява приходите от вакъфски имоти, заве-
щани за поддържане на джамии и служещите при тях лица, заедно 
с „другите приходи от вакъфите изобщо под названието условно 
постъпващи суми“ да се предоставят на Министерството на външ-
ните работи и изповеданията32. Предназначението им не се про-
меня – те пак следва да се употребяват за издръжка на мюсюлман-
ските храмове и обслужващите ги лица. С това обаче се променя 
принципът на управление и контрола не само върху джамиите, но и 
върху приходите от посветените им имоти, които попадат в ръцете 
на централната власт.

Този режим не се променя съществено и през следващите години. 
Така като че ли е решен въпросът за вакъфската собственост с пред-
назначение поддръжка на обекти с обществено значение и обслуж-
ващите ги лица. Една съвсем малка част от тези имоти, предимно 
поземлени, остава под прекия контрол на джамиите и естествено, 
се следи от държавата. Публикуваните от държавната администра-
ция данни в статистическите годишници отразяват доста оскъдна 
информация за средата и края на разглеждания период (Таблица 2). 
Макар отново доста спекулативно, имайки предвид динамиката в 
промените, засягащи данъчното облагане на поземлената собстве-
ност33 и използвайки твърде усреднената стойност на облагане от 
началото на 90-те години на XIX в. в размер на 0,70 лв. на декар за 
всички недвижими имоти34, се получават следните суми, с които би 

31 Popoff, K. G. La Bulgarie économique, 1879–1911: études statistiques. Sofia: Imprimerie 
de la cour, société par actions, 1920, p. 483.

32 Държавен вестник, № 75, 27 септ. 1880, Указ № 536.
33 Подробности по този въпрос вж. у Христов, Т. Легитимирането на държавната 

власт и селските бунтове от 1900 г. София: Извор, 2007, 138–150.
34 Пак там, с. 146.
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се облагодетелствала държавната хазна: за 1897 г. при 32 534,30 
дка – 22 773,80 лв., за 1909 г. при 41 338,50 дка – 28 936,95 лв. 
Доколко това е от значение за бюджета на държавата? На практика 
сумите се оказват нищожни количества постъпления в държавния 
бюджет – за 1897 г. спекулативно изчислената тук сума35 би представ-
лявала едва 0,024% от всички държавни приходи (91,312 млн. лв.) и 
само 0,064% от преките данъчни постъпления (35,531 млн. лв.) и 
съответно за 1908 г. – 0,015% от всички приходи (230,872 млн. лв.) и 
0,062% от преки данъци (46,591 млн. лв.)36.

Таблица 2
Призната37 от българската държава поземлена вакъфска 
собственост в края на XIX и началото на XX в. по окръзи

Окръг

1897 г. 1908 г.*

прите-
жания

парчета декари средно прите-
жания

парчета декари средно

Бургас 10 51 2619,10  51,35 13   53    891,70 16,82
Варна 40 128 2127,70  16,62 95 330 12453,60 37,74

Видин   4 12   604,20  50,35 12   52   6300,40 121,16

Враца   4 30   424,70  14,16   6   43    954,80 22,20

Кюстендил   3 17 1041,10  61,24   4   14    235,70 16,84

Пловдив   7 36   276,30    7,68 17   70    495,20   7,07

Плевен   2 9     86,10    9,57   3   10    332,70 33,27

Русе 22 51 13355,90 261,88       
114

 274 10485,40 38,27

София   1     1    19,00   19,00    0      0        0,00   0,00

Стара 
Загора

  6   15 2722,00 181,47  10    30  1117,60 37,25

Търново   3    7      32,00    4,57  12    40    452,80 11,32

Шумен 28   95  9235,20  97,21 104  411   7618,60 18,54

Общо 130 452 32543,30  72,00 390 1327 41338,50 31,15

* За разпределението на поземлената собственост по категории земи, но за съжаление 
без информация по окръзи, вж. СГБЦ, г. V-XIV, 1924, VI. Земеделие, скотовъдство и 
гори, с. 8.

 Източник: СГЦБ, 1909, г. I, с. 184; СГЦБ, 1910, г. II, с. 203.

35 Спекулативна, тъй като данъчното облагане на поземлените имоти с паричен данък 
все пак се подчинява на предварително определената от държавата категоризация 
на земята и съответните суми варират според вида и качеството, срв. Статистичес-
ки годишник на Царство България (СГБЦ), г. V–XIV, 1924, XII. Финанси, с. 5.

36  Пак там, 10–11.
37 Задължително е да се направи уточнението, че признатата собственост далеч не отго-

варя на размера на претендираната собственост. Примерът с Плевенско и вакъфа на 
Михалоглу Али бей е може би най-забележителният, но не е единствен.
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Изводът, който като че ли се налага, е за незначителния принос 
в стопанско, или по-скоро във финансово, отношение на призна-
ваните от българската държава вакъфски имоти. Това донякъде 
потвърждава тезата на Анна Миркова за използването на земите на 
мюсюлманите като генератор на капитал за възникващата нацио-
нална икономика38, но само донякъде. Очевидно българската дър-
жава е успяла да постави под контрол вакъфските земи и имоти, 
които далеч не са всички мюсюлмански земи. Признаваните за 
вакъфска собственост земи носят нищожен процент приход в дър-
жавната хазна, а възможните мюсюлмански стопански инициа-
тиви, или по-точно казано – стопански инициативи на поданици 
на българската държава с ислямско вероизповедание, и техният 
принос към брутния вътрешен продукт на същата тази държава 
е изключително интересен изследователски въпрос, който тепърва 
чака своето сериозно проучване. Към момента и по отношение на 
вакъфската собственост по-скоро би следвало да интерпретираме 
поведението на институциите на новата държава от гледна точка 
на изискванията за модерно функциониращ държавен организъм 
така, както това се разбира в третата четвърт на XIX в. и с всички 
произтичащи от тази констатация последици във връзка с устано-
вяването на сериозен контрол върху приходните постъпления, тях-
ното разходване и грижата за публичните обекти.

Дотук проследихме каква е стопанската „изгода“ за държавата 
от вакъфската собственост, предназначена за поддръжка на пуб-
лични обекти. Естествено е да възникне и въпросът: Какво се 
случва с имотите, които са владение на частни лица, т. е. с вакъ-
фите мюстесна? Този въпрос е един от основите, с които перио-
дично се занимава специалната смесена българо-турска комисия 
по вакъфските въпроси39. Българската позиция може би най-добре 
е формулирана в един документ, сравнително късен за разглежда-
ния период, но отразяващ в пълнота отношението на новата дър-
жава и претенциите на мютевелиите-управители. Документът е 
специално издаденият през 1910 г. „Доклад и решения на комиси-
ята назначена съгласно чл. II от турско-българския протокол от 6/19 
април 1909 год. върху рекламациите досежно вакуфите „мюсте-
сна“. В него специално се подчертава, че вакъфите мюстесна „имат 
за предмет публично право, защото с тях е отстъпено в полза и на 
частни лица събирането на данъци, като десятък, ресуми и други. 
Поражда се въпроса, имат ли право, било Високата Порта, било 
частните лица да претендират фискални права от бившето Бъл-
гарско княжество, сега Царство, след като Турция е изгубила суве-

38 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor…, р. 4.
39 Вж. повече у Янчев, В., Станев, В. Вакъфският въпрос в съединена България, 

(1885–1913), в този сборник.
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ренитета си върху територията на новосформираното Княжество. 
Тези права са окончателно изчезнали, както за Турция така и за 
частните лица, на които тя ги е отстъпила, защото не само данъ-
ците са потребни за поддържането на Българската държава, която 
е заместила Турция в границите, определени в […] Берлински[я] 
договор […]“40. Очевидно е желанието на българските институции 
да разглеждат въпроса за правата върху вакъфската собственост 
като част от суверенното право на държавата. Това е последова-
телно отстоявана позиция, която дава резултат. Според данните 
от посочения доклад нито една от претенциите на мютевелиите на 
вакъфи „мюстесна“ не е уважена41.

Все пак за какви суми става въпрос и каква финансова „изгода“ 
или щета би понесла българската държава в случай, че удовлетвори 
исканията на мютевелиите? Не са много ясни финансовите претен-
ции за всеки един от въпросните вакъфи, тъй като поне от пред-
ставените пред комисията документи с претенция за признаване 
на права, само в 3 случая (вакъфите на Раккас Синан бей в Карно-
бат, ихтиманският вакъф и вакъфът на Гази Михал бей в Плевен42) 
от общо 42 има упоменати конкретни суми, за чието изплащане се 
настоява. Показателен е случаят с вакъфа на Гази Михал бей в Пле-
вен. Още през 1884 г. пълномощникът на мютевелиите на вакъфа 
Нури бей, Хатидже ханъм и Зиба ханъм, Махмуд Недим бей предя-
вява претенции за доход, дължим от българската държава в размер 
на 1 500 000 гроша годишно43, което приравнено към „валутните“ 
курсове от 1880 г. прави 15 000,00 лири или 345 000 златни френ-
ски франка. Ако се върнем отново към приходите на българската 
държава от първите години на съществуването ѝ като относително 
обективна основа за сравнение (Таблица 1), то подобна сума пред-
ставлява 4,5% от общо постъпилите приходи за 1878 г. и между 1 и 
1,5% от приходите за всяка от годините между 1879 и 1885 г. Към 
1909 г. претенциите на наследниците са нараснали до 500–600 хил. 
турски лири, на колкото е изчислен дължимият за 32 години от бъл-

40 Доклад и решения на комисията назначена съгласно чл. II от турско-българския про-
токол от 6/19 април 1909 год. върху рекламациите досежно вакуфите „мюстесна“. 
София: Държавна печатница, 1910, с. 16.

41 Пак там, с. 14.
42 Подробности за вакъфите в Ихтиман и Плевен вж. у Янчев, В., Кипровска, М. 

Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей от неговото съз-
даване през ХV до началото на ХХ в. – История, 2019, № 6, 559–598; Кипровска, М. 
Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: съдбата на рода Михалоглу и 
неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условията на прехода от импер-
ско към национално държавно управление – В: Българите в Османската империя, 
ХІХ в.: понятия, структури, личности. Състав. и ред. В. Рачева. София: Универси-
тетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 357–372.

43 ЦДА, ф. 159к, оп. 1, а. е. 186, л. 12–17.
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гарската държава десятък върху вакфираните имоти44. Ако отново 
се опитаме да преизчислим и приведем в подходящ за сравнение 
вид тези суми, използвайки посочения по-горе „исторически валу-
тен калкулатор“, то полученият резултат би бил от порядъка на от 
11 588 500 до 13 906 200 златни български лева. Към 1909 г. подобна 
сума би представлявала между 26,1 и 31,4% от преките данъчни 
постъпления и между 5 и 6% от всички доходи на държавата. Ако 
се опитаме да разпределим сумите по години, отново се получават 
суми доста близки до претендираните през 1884 г. – между 15 625 
и 18 750 турски лири на година или между 362 140,62 и 434 568,75 
златни лева.

Тези суми са само за един от спорните вакъфи. Не би могло дори 
да се спекулира какви са сумите, за които претендират остана-
лите вакъфи мюстесна45, но въпреки това е ясно, че подобни иска-
ния сериозно застрашават финансовото състояние на страната. 
И отново, по подбие на вакъфите, посветени на публични обекти, 
Българското княжество не може да си позволи да изпусне контрола 
върху такива финансови постъпления, които в случая представля-
ват и сериозна претенция върху суверенните права на държавата.

От изнесеното дотук могат да се направят няколко извода без стре-
меж за пълно изчерпване на темата. На първо място, стопанските 
аспекти на вакъфския въпрос в следосвобожденска България като 
цяло са тясно свързани с новия правен режим на собственост, зало-
жен, наложен и защитаван от конституционната уредба на държа-
вата. В този смисъл и претенциите на мютевелии на вакъфи от вся-
какъв вид са разглеждани като пряка намеса в суверенните права 
на държавата. Вторият извод се отнася именно до идеята как да 
се ползва възможният доход. Единствените податки са за търсене 
на суми за задоволяване на рентиерски тип нужди. На практика 
не беше открит дори намек за намерения претендираните пари да 
бъдат насочени към дейности, свързани с конкретни търговски или 
бизнес инициативи. Основните искания, особено в случаите с вакъ-
фите мюстесна, са свързани с изплащане на суми от държавния 
бюджет в полза на лица, живеещи извън територията на българ-
ската държава, с намерение да „изнесат“ и „похарчат“ тези пари по 
„местоживеене“. За съжаление, поне за момента трудно би могла да 
се направи оценка за реалния „принос“ на вакъфската собственост, 
призната и непризната, към формирането на брутния национален 
продукт на българската държава в разглеждания период. И пак за 
жалост, на практика не бяха открити опити вакъфската собстве-

44 Доклад и решения на комисията…, с. 30.
45 За вакъфа на Раккас Синан бей в Карнобат има податки за претенции в размер на 

32 264,10 зл. лв. до 1886 г., макар да е трудно да се разбере каква е годишната сума, 
която се търси. Вж.: Доклад и решения на комисията…, с. 52, 54.
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ност да бъде включена под някаква форма в развитието на модерни 
стопански инициативи без значение дали става дума за сектора на 
земеделието или индустрията. По този начин стопанските аспекти 
на вакъфския въпрос като че ли остават „затворени“ в рамките на 
защитата на държавния суверенитет и се разглеждат по-скоро като 
елемент от правните спорове по характера на собствеността и юри-
дическите основания на претенциите на потенциалните собстве-
ници.
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Мартин Вълков

Увод

На 26 юни 1919 г. в „Държавен вестник“ е обнародван Устав за 
духовното устройство и управление на мюсюлманите в Царство 

България, който заменя Временните правила от 1895 г. По силата на 
неговите постановления управлението на вакъфите е унифицирано 
и организирано в рамките на една силно централизирана йерар-
хична система. Администрирането на всички вакъфи в България 
се поверява на настоятелствата на новоучредените мюсюлмански 
вероизповедни общини – колективни органи, натоварени с ръко-
водството на религиозните, учебните и културните дела на мюсюл-
манската общност в страната. При Главното мюфтийство се съз-
дава отделение „За духовенството и вакъфите“, което осъществява 
контрол върху управлението на вакъфите от страна на вероизпо-
ведните общини и следи за точното прилагане на постановленията 
на Устава. Това е най-съществената промяна, която настъпва след 
края на Първата световна война, и се запазва такава през целия 
междувоенен период. Тя представлява поредната стъпка от пре-
образуването на вакъфите от „социално-икономически предприя-
тия, които обслужват също и обществени нужди“ в „турско-мюсюл-
манска общинска собственост“1. По този начин процесът на пост-
имперската трансформация на вакъфския институт и неговата 
трудна адаптация към условията на националната държава – про-
цес, започнал далеч преди края на Първата световна война, полу-
чава своето по-нататъшно развитие.

Това е обаче само едната (фактическата) страна на нещата. Нито 
вакъфите по своята същност, изначално предназначение и правна 

1 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor. Transforming Ottoman Imperial Subjects into 
Bulgarian National Citizens, 1878–1939. Budapest–New York: Central European Univer-
sity Press, 2017, p. 78.
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природа са стопански предприятия, нито пък правото на собстве-
ност на мюсюлманските вероизповедни общини в България върху 
тях е абсолютно. В тясно юридически смисъл става дума за право 
не на пълна, а само на ограничена собственост. Вероизповедните 
общини не са изрично признати за собственици на вакъфите по 
смисъла на българското законодателство, нито пък последното 
изобщо дефинира що е то вакъф. Вероизповедните общини са фак-
тическите владелци на вакъфите и имат право на (плодо)ползване. 
Правото на разпореждане с вакъфски имоти може да бъде упраж-
нявано само с официалното разрешение на държавната админис-
трация, и то за всеки отделен случай, а голата собственост продъл-
жава да се регулира от нормите на мюсюлманското религиозно право 
(шериата)2. Това означава, че формално вакъфите си остават соб-
ственост на Бога, колкото и последното да представлява юридиче-
ска абстракция и да е много трудно съвместимо с общия режим на 
собственост в страната. Същевременно българското законодател-
ство признава на мюсюлманските вероизповедни общини качест-
вото на юридически лица, които могат да притежават собственост 
на общо основание. В практиката рядко се прави разлика между 
вакъфските и останалите имоти на вероизповедните общини, а 
общините най-често са третирани като техни фактически собстве-
ници. Юридическият статут на вакъфа обаче си остава докрай неи-
зяснен от българското гражданско право, а разбирането за него до 
голяма степен е затворено в концептуалните рамки на шериата.

Историята на вакъфите в България в двете десетилетия между 
Първата и Втората световна война също така е само част от по-
мащабен процес на реформиране на административното управле-
ние на мюсюлманската общност, който ускорено се движи в посока 
на етатизация, централизация и засилен надзор от страна на дър-
жавата над общността. Ако се приеме за точно наблюдението, че 
християнските държави на Балканите наследяват милетската сис-
тема от Османската империя3, като я адаптират към новите усло-
вия и прилагат по отношение на мюсюлманското население в 

2 Всъщност по-точният термин е „фикх“, както е по-често използваното понятие в 
наши дни, или „факъх“, което е названието, употребявано в разглеждания период. 
Това понятие обозначава не самия божествен закон „шериат“, а само човешкото 
разбиране за него и юриспруденцията. В настоящия текст употребявам термините 
„шериат“ и „шериатско право“ като синоними на мюсюлманско право. Както отбе-
лязва и Гълъб Гълъбов през 1924 г.: „При все че е неправилно, на български може 
да се нарече и шериятско право“. Гълъбов, Г. Мюсюлманско право с кратък обзор 
върху история и догмите на исляма. София: Кооперативна печатница „Франклин“, 
1924, с. 11.

3 За понятията „милет“ и „милетска система“ вж.: Christians and Jews in the Ottoman 
Empire: The Functioning of a Plural Society. Vol. 1. Eds. B. Braude, B. Lewis. New York–
London: Holmes & Meier, 1982.
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своите граници4, то все пак трябва да се уточни, че тази система 
има своите особености, които я различават от османския модел. 
Както отбелязва Мария Тодорова, докато, от една страна, въобра-
зената общност на православното християнство постепенно се раз-
пада, а „християнското население на Балканите започва да говори 
помежду си на езика на национализма“, то от друга, отношението 
към мюсюлманите остава застинало в милетски категории, а мюсюл-
манското население – третирано в милетски рамки5. Това е една 
частична, модифицирна и силно ограничена милетска система и 
именно по тази причина в литературата, посветена на проблема, се 
срещат понятия като „милетоподобен“, „неомилет“, „милетизация“6, 
„квазимилетс(ски)“7, „милетски секуларизъм“8. Понятието „неоми-
лет“ иде да обозначи такъв модел на конструиране на малцинство, 
който запазва предмодерните юридически разделения, основаващи 
се на религията, и ги инкорпорира в правния ред на националната 
държава, базиран върху модерната концепция за гражданство с 
еднакви права и задължения за всички9. В повечето случаи става 
дума не за „автентично“, а именно за „конструирано наследство“, 
тъй като националните държави целенасочено подбират само опре-
делени практики и елементи от милетската система, които смятат 
за подходящи и отговарящи на техните интереси10. В правно отно-
шение през този период „личния[т] и наследствен статут“ на мюсюл-
маните, граждани на християнските държави, почти навсякъде се 
урежда от нормите на ислямското религиозно право11.

Държавните политики към мюсюлманската общност не са само-
задвижващо се и херметически затворено явление, а се формират 
под въздействието и на силни външни фактори. Влиянието на меж-
дународната среда е както пряко – чрез постановленията на кон-

4 Köksal, Y. Minority Policies in Bulgaria and Turkey: the Struggle to Define A Nation. – 
Southeast European and Black Sea Studies, 2006, No 6(4), 502–504; Tsitselikis, K. The 
Pending Modernisation of Islam in Greece: from Millet to Minority Status. – Südosteuropa, 
2007, No 55(4), 354–372; Katsikas, S. Millets in Nation-States: The Case of Greek and Bul-
garian Muslims, 1912–1923. – Nationalities Papers, 2009, No 37(2), 177–201.

5 Todorova, M. Imagining the Balkans. Updated Edition. New York: Oxford University Press, 
2009, 177–178.

6 Tsitselikis, K. Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant 
Newcomers. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 42, 51, 108, 128, 129, 326, 366, 
392, 411, 421, 481, 493, 505, 511, 523, 536, 543. 

7 Merdjanova, I. Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism 
and Transnationalism. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 3, 21.

8 Evstatiev, S. Milletic Secularism in the Balkans: Christianity, Islam, and Identity in Bul-
garia. – Nationalities Papers, 2019, No 47(1), 87–103.

9 Tsitselikis, K. Aspects of Legal Communitarianism in Greece: Between Millet and Citizen-
ship. – Oñati Socio-legal Series, 2012, No 2(7), p. 109.

10 Mylonas, H. Nation-Building Policies in the Balkans: an Ottoman or a Manufactured Leg-
acy? – Nations and Nationalism, 2019, No 25(3), 866–887.

11 Гълъбов, Г. Мюсюлманско право…, с. 11.
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кретните международни спогодби, по които държавата е страна, 
така и в по-общ план – чрез доминиращите разбирания за правата 
и мястото на малцинствата в този период. В годините между двете 
световни войни такъв фактор е новата международноправна рамка 
за покровителстване на малцинствата – т. нар. Версайска система, 
която, от една страна, гарантира някакви най-общи принципи за 
защита на основните малцинствени права, но от друга – не успява 
да изгради надеждни механизми за тяхното прилагане. Друг много 
важен фактор за формулирането на държавните политики към 
мюсюлманската общност в България е разпадането на Османската 
империя и възникването на нейно място на Република Турция. При-
мерът на радикалните реформи, проведени от нова светска Турция, 
излъчва мощни импулси към мюсюлманската общност в България, 
което води до идеологическо и поколенческо разделение в нейните 
среди, и служи като контрапункт на управляващите в София при 
формулирането на малцинствените политики към мюсюлманската 
общност.

В опит да проследи многопластовото развитие на българските 
политики по отношение на мюсюлманската малцинствена общ-
ност, и вакъфския институт в частност, настоящият текст е раз-
делен на три части. Първо разглеждам въпроса за вакъфите като 
дял от правната рамка за защита на малцинствата в междувоен-
ния период както на международно равнище, така и във вътре-
шен план: Ньойският договор, българо-турските споразумения от 
октомври 1925 г. и Уставът за духовно устройство и управление на 
мюсюлманите в Царство България от 1919 г. Втората част е посве-
тена на трудностите при практическото приложение на разработе-
ните правни положения, на честото несъответствие между юриди-
ческо и фактическо и на все по-репресивната политика към мюсюл-
манската общност от средата на 30-те години на XX в. В третата 
част анализирам сложните отношения между вакъфския инсти-
тут и държавата при адаптацията на ислямското религиозно право 
към условията на светска правна система.

Правна рамка
Международноправна регулация на многостранно равнище: 

Ньойският договор от 1919 г.

Наред с постановления от териториален, военен и финансов харак-
тер, Ньойският мирен договор съдържа и клаузи за защита на пра-
вата на малцинствата. Раздел IV от част III „Политически клаузи“ 
(членове 49–57) носи точно такова название – „Покровителство на 
малцинствата“.
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С оглед предмета на настоящото изследване, първото, което прави 
впечатление, е, че в Ньойския договор въобще не се споменава нищо 
за вакъфи, нито за мюсюлмани или турци, нито конкретно за което 
и да било малцинство в България. Това е донякъде обяснимо, тъй 
като за разлика от Берлинския конгрес, Парижката мирна конфе-
ренция от 1919–1920 г. иде да сложи край на един глобален кон-
фликт, а не просто на поредната руско-турска война. Малцин-
ствените клаузи на Ньойския договор, както и неговата цялостна 
правна рамка, не са мислени конкретно за България или Балка-
ните. Те са част от цялата Версайска система за защита на малцин-
ствата, която обхваща държавите от Централна, Източна и Югоиз-
точна Европа – еднакво победители и победени. Като модел служи 
т. нар. „малък Версайски договор“ – този с Полша. От друга страна 
обаче, договорите за защита на малцинствата с други балкански 
държави, и то победителки като Югославия12 и Гърция13, изрично 
включват специални клаузи относно мюсюлманите и вакъфите 
в тези страни. В клаузите на Ньойския договор относно малцин-
ствата липсва всякаква конкретика. Те съдържат само най-общи 
принципи, които биха могли да се отнасят до която и да е държава 
и което и да е малцинство.

Договорът предоставя българско поданство на всички лица, 
които са родени на българска територия и не са поданици на друга 
държава, както и на тези, които имат местожителство на българска 
територия в деня на влизането му в сила. Всички български пода-

12 Член 10 от Договора за покровителство на малцинствата в Сръбско-хърватско-сло-
венската държава гласи: „Сръбско-хърватско-словенската държава се задължава 
да вземе, относно фамилното и лично състояние на мюсюлманите, всички постанов-
ления, които позволяват да се уредят тези въпроси съобразно мюсюлманските оби-
чаи. Сръбско-хърватско-словенското правителство също ще нареди назначението 
на един Рейс-юл-юлема. Сръбско-хърватско-словенската държава, се задължава да 
дава всяко покровителство на джамиите, гробниците и другите мюсюлмански вер-
ски заведения. Всякакви улеснения и разрешения ще се дават на вакъфите и на 
съществуващите мюсюлмански верски или благотворителни заведения и сръбско-
хърватско-словенското правителство не ще откаже за създаването на нови верски 
или благотворителни заведения никое от необходимите улеснения, които са гаран-
тирани на другите частни заведения от тоя род“. Договор за покровителство на мал-
цинствата в Сръбско-хърватско-словенската държава. Б.м., б.д., 9–10.

13 Член 14 от Договора за покровителството на негръцките народности в Гърция поста-
новява: „Гърция се съгласява да вземе по отношение към мюсюлманите всички необ-
ходими мерки за уреждане, съгласно мюсюлманските обичаи, въпросите от семейно 
и лично естество. Гърция се задължава да покровителствува джамиите, гробищата 
и други турски религиозни сгради. Пълно признаване и всички улеснения ще бъдат 
осигурени за благочестивите дарения (вакъфите) и за съществующите понастоящем 
религиозни и благотворителни турски заведения, и Гърция не ще откаже при съз-
даването на нови религиозни и благотворителни заведения нито едно от необходи-
мите улеснения, гарантирани на другите частни заведения от тоя род“. Договорът 
за покровителството на негръцките народности в Гърция. (Сключен между главните 
съюзни сили и Гърция, подписан на 10 август 1920 година в Севър). София: П. Глуш-
ков, 1921, с. 12.
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ници се ползват с еднакви граждански и политически права. Бъл-
гария се задължава да предостави на всички свои жители, „без раз-
лика на рождение, народност, език, раса или вяра, пълна защита 
на свободата и живота“ и правото „свободно да упражняват, както 
публично, така и частно, всяка религия или вярване, които не са 
несъвместими с обществения ред и добрите нрави“. Не могат да се 
създават пречки пред допускането до държавна служба или упраж-
няването на различни професии поради религиозни различия; не 
могат да се налагат никакви ограничения против правото на всеки 
български поданик свободно да използва език по свой избор в 
частните и търговските си отношения, по религиозни въпроси, в 
печатни издания, публични събрания и в съдилищата. Българското 
правителство се задължава да създаде улеснения „в градовете и 
окръзите, в които живеят значително число български поданици, 
които говорят друг, а не български език“, техните деца да получават 
основно образование на собствения си език, без това да изключва 
и въвеждането на „Български език“ като задължителен предмет. В 
същите градове и окръзи българското правителство се задължава 
да обезпечи на своите поданици от „етническите, религиозни или 
езикови малцинства“ възможността да се ползват от „една справед-
лива част от сумите, които би били отпущани от хазната по дър-
жавния общински или други бюджети, за възпитателни, религи-
озни или благотворителни цели“14.

Единственият член от договора, който косвено засяга въпроса за 
вакъфите, е чл. 54. Той гласи: 

Българските поданици от етническите, религиозни или езикови малцин-
ства ще бъдат третирани еднакво и ще имат същите юридически и фак-
тически гаранции, както и останалите български поданици. Те ще имат 
най-вече еднакво право да основават, управляват и контролират, на свои 
средства, благотворителни черковни или обществени заведения, с право 
да се ползуват свободно в тях от езика си и да упражняват свободно рели-
гията си15.

Това е всичко.
България признава малцинствените постановления на договора 

за „основни закони“, като „никакъв закон, никакъв правилник и 
никакво официално разпореждане“ не може да „бъде в противоре-
чие или в несъгласие с тия постановления“ или да има „по-голяма 
сила от тях“. Защита на малцинствата се гарантира вече не от бив-

14  Ньойски договор. Състав. Б. Кесяков. Второ издание. София: Мартилен, 1999, 
18–19.

15  Пак там.



331Вакъфите В България между дВете СВетОВни ВОйни

шия „Европейски концерт“ от Велики сили, а е предадена на ново-
създадена международна организация – Общество на народите16.

Версайската система за защита на малцинствата не е универ-
сална, а и не е мислена като такава. „Цивилизованите държави“, 
както последните се самоназовават, не са част от нея и нямат 
никакво намерение да стават, а опитът на японската делегация 
да се приеме всеобща клауза за расово равенство е отхвърлен без 
всякакви колебания. Малцинствата могат да подават колкото си 
искат жалби и петиции до Обществото на народите, но за да бъдат 
разгледани, то те трябва да бъдат внесени за обсъждане от дър-
жава членка. В случаите, в които те въобще стигат до разглеждане 
от Обществото, по дадения проблем се сформира ad hoc комитет 
от представители на три държави членки. Най-честият резултат 
от тази процедура е минимални отстъпки от страна на национал-
ната държава към съответното малцинство по конкретния случай 
и засилена репресия от страна на държавата към малцинството в 
дългосрочен план, за да не се повтарят подобни случаи в бъдеще. 
Националната държава все още е мислена като нормата в меж-
дународните отношения, а както цинично отбелязват представи-
тели на силите победителки, крайната цел в далечна перспектива 
е асимилация на малцинствата. Договорите имат за цел само да 
смекчат най-крайните форми на репресивна и дискриминационна 
политика и да предотвратят избухването на въоръжени конфликти 
поради малцинствени проблеми. Системата действа трудно дори и 
през 20-те години на ХХ в., а през 30-те просто рухва под натиска 
на авторитарната вълна в Европа17. Това е международноправната 
защита, на която може да разчита мюсюлманската общност в Бъл-
гария по отношение на вакъфите.

За разлика от държави победителки като Полша, Чехослова-
кия, Румъния или Югославия, България е положително настро-
ена към Версайската система за покровителство на малцинствата 
и не я разглежда просто като „недопустима“ намеса във вътреш-
ните работи на страната. Твърде многобройно българско население 
остава зад граница, за да се рискува евентуалното му предоставяне 
на права според договорите с открито репресивна малцинствена 
политика от страна на България. Докато през 20-те години все още 

16  Пак там.
17  За системата за защита на малцинствата в Европа през междувоенния период вж.: 

Fink, C. The League of Nations and the Minorities Question. – World Affairs, 1995, No 157(4), 
197–205; idem. The Paris Peace Conference and the Question of Minority Rights. – Peace 
and Change, 1996, No 21(3), 273–288; idem. The Minorities Question. – In: The Treaty of 
Versailles: A Reassessment after 75 Years. Eds. M. Boemeke, et al. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998, 249–274; idem. Minority Rights as an International Question. – 
Contemporary European History, 2003, No 9, 385–400; Mazower, M. Minorities and the 
League of Nations in Interwar Europe. – Daedalus, 1997, No 126(2), 47–64.
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има някакви надежди, че системата би могла да действа, основното 
за България е защитата на българските малцинства в съседните 
държави. Това е важен фактор за сравнително по-меката политика 
към малцинствата в България през това десетилетие. Залогът е пре-
калено голям, а основният движещ мотив са съображения за вза-
имност и реципрочност. Когато през 30-те години създаденият в 
Париж порядък започва да се руши, то подобни задръжки отпадат.

Версайската система обаче има и друга, по-тъмна страна. Защи-
тата на малцинствата е само едната „страна на монетата“. Другата 
е желанието въобще да няма малцинства или поне значително да 
се ограничи техният брой. Наред с договорите за защита на мал-
цинствата, на международноправно равнище Обществото на наро-
дите санкционира една практика, която придобива известност 
като „обмен“ или „размяна“ на население18. Било в „доброволната“ му 
форма (между България и Гърция), било в задължителната (между 
Турция и Гърция), след Първата световна война обменът на населе-
ние се превръща в международноправна норма и стандартен меха-
низъм за справяне с малцинствени проблеми. Той ще бъде широко 
практикуван и в годините на Втората световна война, и непосред-
ствено след нея с всички произтичащи от това последици за имо-
тите на малцинствата19. Има малцинство – има имоти, няма мал-
цинство – няма имоти. Това е простата логика, която регулира пра-
вото на собственост при договорите за обмен на население. Обикно-
вено договорите предоставят на изселващите се малцинства няка-
къв срок, в който да ликвидират имотите си в страната, от която 
се изселват.

Международноправна регулация на двустранно равнище: 
Анкарският договор от 1925 г.

Тук използвам понятието „Анкарски договор“ като събирателно наи-
менование за трите споразумения, сключени между Царство Бълга-
рия и Република Турция на 18 октомври 1925 г.: Договор за приятел-

18 Weitz, E. From the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled 
Histories of Human Rights, Forced Deportations and Civilizing Missions. – American His-
torical Review, 2008, No 113(5), 1313–1343.

19 За обмена на население като международноправна норма и международна прак-
тика вж.: Ladas, S. The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey. New York: 
Macmillan, 1932; Schechtman, J. B. European Population Transfers 1939–1945. New York: 
Oxford University Press, 1946; Yıldırım, O. Diplomacy and Displacement: Reconsidering the 
Turco-Greek Exchange of Populations, 1922–1934. New York: Routledge, 2006; Özsu, U. For-
malizing Displacement: International Law and Population Transfers. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2015; Frank, M. Making Minorities History: Population Transfer in Twentieth 
Century Europe. Oxford: Oxford University Press, 2017.
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ство, приложен към него Протокол и Конвенция за установяване20. 
И ако за Ньойския договор фактът, че не третира конкретно въпроса 
за вакъфите, отчасти може да бъде обяснен с общия характер на 
клаузите за малцинствата, то за Анкарския договор подобно обясне-
ние е напълно неприложимо. Пакетът от споразумения, подписани в 
Анкара, регулира най-важните въпроси в отношенията между Бъл-
гария и новосъздадената турска република. Липсата на специални 
договорни клаузи за вакъфите в България е показателна за намаля-
лата значимост на този проблем в двустранните отношения, за раз-
лика от по-ранните споразумения с Османската империя.

Всъщност в най-ранния турски „проект за протокол върху вися-
щите въпроси“ от юни 1924 г. е предложено по отношение на вакъ-
фите в България да се запазят клаузите на Цариградския договор 
от 1913 г.21 Впоследствие това условие повече не е повдигано от тур-
ска страна, а като се има предвид колко настоятелна е Турция да се 
решат всички „висящи въпроси“, преди да се установят официални 
отношения с България, то този факт може да означава само едно. 
Въпросът за вакъфите в България отпада от списъка с „висящи 
въпроси“ между двете страни. Това може да се обясни с коренните 
преобразувания, които настъпват в Турция в периода на прегово-
рите по двустранния договор. От 1924–1925 г. нова републикан-
ска Турция започва да въвежда поредица от радикални реформи – 
процес, който продължава и през 30-те години, а един от най-
съществените негови елементи е именно секуларизацията22. В пери-
ода между двете световни войни в архивите на Министерството 
на външните работи и изповеданията (МВнРИ) повече не се сре-
щат огромните преписки по финансовите претенции за обезщете-
ние на мютевелиите (вакъфските управители). Липсват и някакви 
официални дипломатически инициативи от страна на турската 
държава по вакъфски проблеми, толкова многобройни по-рано. От 
втората половина на 20-те години и през 30-те основният обект на 

20 Дипломатическата история на Анкарския договор е задълбочено изследвана в бъл-
гарската историография. Вж.: Куманов, М. Установяване на дипломатически отно-
шения между България и Турция (1923–1926 г.) – Исторически преглед, 1971, № 2, 
69–83; Пеева, К. Пътят към анкарските спогодби, или за основите на българо-тур-
ското приятелство (1920–1925). – Известия на тракийския научен институт, 2005, 
№ 6, 117–143; същата. Протоколът за уреждане на бежанските и малцинствените 
въпроси в българо-турските отношения. – Известия на Тракийския научен инсти-
тут, София, 2006, № 7, 132–144; същата. Бежанският въпрос в българо-турските 
дипломатически отношения през междувоенния период. – Известия на тракий-
ския научен институт, 2014, № 13, 207–224; Бужашка, Б. Тълкуване и прилагане на 
Ангорския договор в българо-турските отношения след 1925 г. – Известия на Тра-
кийския научен институт, 2016, № 14–15, 239–266.

21 Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903–1925 г.): документален 
сборник. Състав. Ц. Билярски, В. Китанов. София: Държавна агенция Архиви, 
2009, 656–657.

22 Zürcher, E. J. Turkey: A Modern History, 3rd edition. London: I. B. Tauris, 2004, 186–195.
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българо-турската дипломатическа кореспонденция, в която се зася-
гат имуществени проблеми, е въпросът за компенсацията на част-
ните имоти на бежанците и изселилите се от двете страни. Статутът 
на екзархийските имоти в нова Турция също често е обект на пре-
писки, но не и този за вакъфите в България. Вакъфският проблем 
изцяло слиза от сцената на голямата дипломация.

С Анкарските спогодби България и Турция изрично се споразумя-
ват, че Цариградският договор от 1913 г. и приложенията към него 
са „престанали да съществуват и изгубили всякаква валидност“, с 
изключение на клаузата за общата граница. Двете страни се дого-
варят да спазват разпорежданията за защита на малцинствата, 
уредени в подписаните по-рано от тях мирни договори – Ньойския и 
Лозанския. Два са най-важните аспекта, които договорът третира – 
регулиране на миграцията между двете страни и въпросът за част-
ната поземлена собственост на напусналите съответните държавни 
територии представители на малцинствата.

Договорът официално гарантира възможност за свободно прид-
вижване през границата, както и за пребиваване на поданиците на 
едната върху територията на другата държава. Двете страни освен 
това приемат, че „няма да се прави никаква пречка на добровол-
ното изселване на турците от България и на българите от Турция“, 
като изселниците ще имат право да вземат със себе си движимия 
си имот, а недвижимия – да ликвидират свободно до две години от 
окончателното си заминаване. Имотите на поданиците на едната 
страна, намиращи се на територията на другата, не могат да се 
отчуждават, нито същите поданици да бъдат лишавани временно 
или постоянно от правото на ползване на имотите си, освен срещу 
заплащане на справедливо обезщетение23.

Много съществено изключение от правото за свободно прид-
вижване през държавните граници обаче е наложено на българите 
изселници и бежанци от европейската територия на Турция и на 
мюсюлманите от анексираните от България османски територии 
в периода между 5/18 октомври 1912 г. до подписването на Анкар-
ския договор. Двете държави се уговарят, че признават на тези 
лица качеството на поданици на другата, ако са придобили подан-
ство по силата на вътрешното законодателство. Ако някои от тези 
лица биха пожелали да се върнат по родните си места, то всяко едно 
от двете правителства си запазва правото да откаже позволение за 
завръщане. Че няма да се позволи на бежанците и изселниците от 
периода 1912–1925 г. да се завърнат по домовете си, ясно си личи от 

23 Държавен вестник [ДВ], № 110, 17 авг. 1926.
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постановленията на самия договор относно техните имоти, които 
стават собственост на държавата, на чиято територия се намират24.

Анкарските спогодби са сякаш въплъщение на вътрешно проти-
воречивите принципи на Версайската система за защита на мал-
цинствата и парадоксите на епохата. От една страна, договорът 
гарантира свобода на придвижване, от друга, забранява на бежан-
ците и изселилите се през военните години да се завърнат по род-
ните си места. Прокламираната свобода на придвижване само 
скрива факта, че това представлява един частичен и постфактум 
договор за обмен на население. По подобен начин стои и въпросът 
с имотите на бежанците и изселилите се в периода 1912–1925 г. От 
една страна, се признава правото на собственост, а от друга, двете 
държави без задръжки и угризения се договарят да национализи-
рат частни имущества.

Договорът е силно критикуван при обсъжданията в Народното 
събрание, както и в пресата. Обвиненията са насочени най-вече 
към това, че българската дипломация не успява да договори завръ-
щането на тракийските бежанци по родните им места. Впослед-
ствие споровете доколко договорът е „провал“ или „успех“, доколко 
отговаря на „българските национални интереси“ или не домини-
рат и историографията. Извън проблематичността на изследовател-
ския подход, който анализира миналото през призмата на „нацио-
налните интереси“, два принципни аспекта от критиките към дого-
вора са много важни и те са засегнати още по време на дебатите в 
Народното събрание през 1926 г.

Социалдемократът Кръстьо Пастухов много точно диагностицира 
същността на Анкарския договор като де факто договор за обмен 
на население: 

Разглежданата проекто-спогодба, която българското правителство е 
сключило с Турция, иде да ни доближи, до постановленията не на Ньой-
ския договор или до тия на Севърския обезсилен вече договор, а до тия на 
Лозанския договор – до задължителното, принудителното прехвърляне на 
населенията от една територия в друга, макар това да е изразено в малко 
по-друга форма […]25.

Национализацията на частните имоти на бежанците и изселни-
ците от страна на двете държави е подложена на остра критика, и 
то от представители на различни парламентарни групи. Депутатът 
от Демократическия сговор и активист на тракийското движение 
Димитър Янев, който е и най-пространният критик на договора в 
парламента, на няколко пъти обръща внимание, че не може с един 

24 Пак там.
25 Стенографски дневници, 21 ОНС, III РС, 94 З, 26/V 1926, с. 1853.
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международен договор да се ликвидират частноправни отношения. 
Въпросът не е само в това на каква стойност възлизат имотите на 
изселниците от едната и другата страна на границата, а в прин-
ципната недопустимост да се процедира по този начин: 

Аз не искам да зная какво е точно отношението между имотите на бежан-
ците от едната държава и имотите на бежанците от другата държава. 
Моето дълбоко убеждение е, че бежанците българи от Турция са оставили 
много повече имоти, отколкото бежанците турци от България. Но този 
въпрос не е важен. Важното е, че държавата не може да граби частни 
имоти. А ние тук имаме точно грабеж26. 

Янев отбелязва, че договорът създава опасен прецедент, който може 
да има сериозни последици в бъдеще и предупреждава управлява-
щите: „… г-да, внимавайте! Вие се научихте да ликвидирате частни 
имоти чрез спогодби“27. Земеделецът Н. Борисов също е на мнение, 
че „не може да се приеме един подобен начин на ликвидиране с 
частноправните имуществени интереси на хората, не може държа-
вата да конфискува и да стане собственик на тия имоти“28. Народ-
ният представител от Демократическата партия Александър Гир-
гинов отбелязва, че бежанците „се експроприират“, а Анкарският 
договор представлява „една конфискация от международен харак-
тер чрез един международен акт“29.

Отправените критики са напълно основателни, друг въпрос е, че 
българската дипломация няма особено поле за маневриране и е при-
нудена да приеме подобен договор. Извън детайлите, важното в слу-
чая е, че двете държави чрез международно споразумение напълно 
безцеремонно се договарят взаимно да национализират частна соб-
ственост – нещо немислимо преди периода на войните. След като 
частната собственост, която се смята за фундамент на граждан-
ските права през XIX в. и се ползва с много силна правна защита, 
може да бъде третирана по този начин, то какво остава за вакъф-
ския институт, чийто юридически статут е много по-неясен и неси-
гурен, а в разглеждания период не е и специален обект на меж-
дународна защита. Въпросът за вакъфите в България е сведен до 
вътрешнополитически проблем, който българските правителства 
могат да решават по свое собствено усмотрение.

26 Пак там, 95 З, 27/V 1926, 1850–1851.
27 Пак там.
28 Пак там, с. 1856.
29 Пак там, с. 1870.
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Вътрешноправна регулация: Уставът за духовно устройство и 
управление на мюсюлманите в Царство България от 1919 г.

Шест години преди подписването на Анкарския договор и пет 
месеца преди подписването на Ньойския, на 26 юни 1919 г. в „Дър-
жавен вестник“ е обнародван Устав за духовното устройство и 
управление на мюсюлманите в България. Уставът се състои от 189 
члена и детайлно регламентира структурата и администрирането 
на мюсюлманската общност в страната. Уставът от 1919 г. е показа-
телен за „неомилетския“ модел на организация на мюсюлманското 
вероизповедание в страната най-малко в две отношения. Първо, 
религията се разбира не като право на личен избор, а като задълже-
ние всеки индивид да бъде част от „своята“ общност. Второ, рели-
гиозните различия водят до различен правен статут едновременно 
с общите права и задължения, които налага на мюсюлманите бъл-
гарското гражданство.

Разпоредбите на Устава са задължителни за всички мюсюл-
мани, независимо от личните им религиозни убеждения. Те се полз-
ват със свобода на вероизповеданието си, „стига изпълнението на 
обредите да не нарушава действуващите и задължителните за все-
киго закони и разпоредби на този устав“. Във „вероизповедно-адми-
нистративно и съдебно отношение“ мюсюлманите се управляват от 
Главно мюфтийство, мюфтийства, мюфтийски наместничества и 
духовни съдилища. Върховният административен контрол принад-
лежи на Министерството на външните работи и изповеданията, а 
финансовият – на Министерството на финансите и на Върховната 
сметна палата30.

Главният мюфтия се избира от мюфтиите и мюфтийските намес-
тници за срок от пет години. Изборният компонент обаче е до голяма 
степен компрометиран от факта, че мюфтиите и мюфтийските наме-
стници се назначават от МВнРИ, и то по предложение на самия гла-
вен мюфтия. МВнРИ също така определя и броя и седалищата на 
мюфтиите и мюфтийските наместници31.

Съдебната система на мюсюлманската общност е тристепенна и е 
предадена в ръцете на т. нар. духовни съдилища, които биват пър-
востепенни, въззивни (апелативни) и един висш духовен съд. Пър-
востепенните съдилища се откриват към всяко мюфтийство или 
мюфтийско наместничество. Те са еднолични и се състоят от мест-
ния мюфтия или наместник. Трите апелативни съдилища също 
са еднолични и заседават в София, Русе и Пловдив. При Главното 
мюфтийство в София се открива Висш духовен съд, който е колеги-

30 ДВ, № 63, 26 юни 1919.
31 Пак там.
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ално учреждение в състав от трима души, един от които по право е 
Главният мюфтия. „На тия съдилища са подсъдни само шериятски 
дела“ – постановява Уставът. По-конкретно това означава спорове 
по брачни и наследствени въпроси. Ако страните не пожелаят да се 
съдят пред духовните си съдилища, то спорът подлежи на разглеж-
дане от българските граждански съдилища на общо основание32.

Във всяко населено място, където живеят най-малко 40 мюсюл-
мански семейства, те могат да образуват мюсюлманска община с 
разрешението на МВнРИ. Всеки мюсюлманин в България, „без раз-
лика на коя секта принадлежи“, задължително членува в местната 
мюсюлманската вероизповедна община. Общините се управляват 
от избираеми настоятелства, състоящи се от 5 до 9 души. В места, в 
които броят на мюсюлманските семейства е по-малък от 40 семей-
ства, няколко съседни селища образуват една община. В случа-
ите, в които не може да стане такова групиране, Министерството 
на външните работи и изповеданията назначава тричленна коми-
сия. МВнРИ има право да назначава временни тричленни комисии 
и след касиране на избор на общинско настоятелство поради нере-
довен избор или когато „едно настоятелство бъде разтурено или пък 
остане в малцинство“33.

Член 8 от Устава е от изключително значение, тъй като с него 
се регламентират вещните права, които притежава една вероизпо-
ведна община. Той гласи: „Мюсюлманската община е юридическа 
личност и като такава може да притежава, за да подкрепя джами-
ите и училищата, движими и недвижими имущества, да приема 
дарения и завещания“34. Три неща тук трябва да бъдат отбелязани 
като особено важни по отношение на вакъфите. Първо, българското 
законодателство признава статут на юридическо лице на вероиз-
поведните общини, а не на вакъфите, чийто статут си остава не-
определен. Второ, формулировката, използвана в Устава, не е точно 
същата, която България приема през 1913 г. с Цариградския дого-
вор и приложенията към него, като се задължава да въведе във 
вътрешното си законодателство. Член 8 от Съглашението относи-
телно мюфтиите от 1913 г. определя, че във всеки окръг в България 
съответната мюсюлманска община, освен че управлява вакъфите 
„според наредбите и законите на Шериата“, то тя „като юридичес-
ко лице ще се смята собственица на тези вакуфи“35. Уставът обаче 
не дава подобна категорична формулировка и никъде не постано-
вява изрично, че вероизповедните общини са собственици на вакъ-
фите. Изразът „може да притежава“ би могъл да се тълкува и по-

32 Пак там.
33 Пак там.
34 Пак там.
35 Официалната и тайната…, с. 129.
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тясно, и по-широко, но въведеният контрол от страна на държав-
ната администрация върху правото на вероизповедните общини да 
се разпореждат с вакъфите определено говори в полза на по-тясна и 
дори силно рестриктивна интерпретация. Трето, правото на веро-
изповедната община да „притежава“ имущества не се ограничава 
само до такива на вакъфи, а се отнася на общо основание до вся-
какви имущества, които служат за финансова издръжка на джа-
мии и училища.

Ако една мюсюлманска община бъде закрита, нейните имоти 
преминават върху най-близката съседна община, а ако и тя бъде 
закрита, те се прехвърлят върху Главното мюфтийство, което ги 
ликвидира в полза на един общ фонд на мюсюлманското вероизпо-
ведание в България36.

Глава VIII от Устава е посветена специално на вакъфите. Осново-
полагащият принцип е, че: „Всички общински вакъфи в Царството 
се управляват от настоятелствата на мюсюлманските вероизпо-
ведни общини“. Това постановление до голяма степен повтаря раз-
поредбите на Временните правила от 1895 г., според които насто-
ятелствата на джамиите трябва да управляват вакъфите, поради 
която причина са наричани неформално и „вакъфски комисии“. 
Неминуемо възниква въпросът защо 24 години по-късно се налага 
да се повтаря още веднъж подобна процедура. Една „Информация – 
справка относно появата на исляма и неговото разпространение в 
НР България“, изготвена от Главното мюфтийство в края на 70-те 
години на ХХ в., хвърля известна светлина по въпроса. Там се отбе-
лязва, че процесът на прехвърлянето на управлението на вакъфите 
върху джамийските настоятелства, според Временните правила, на 
практика „се забавил значително, поради нежеланието на мютеве-
лиите да предадат управлението на тези имоти“37.

Затова и Уставът от 1919 г. изрично изземва управлението на 
вакъфите от мютевелиите и го предава на настоятелствата на веро-
изповедните общини. Ако мютевелията не е някой от децата на съз-
дателя на вакъфа, когато почине, подаде оставка или бъде увол-
нен, вакъфът директно минава към настоятелството на съответ-
ната вероизповедна община. Тези вакъфи, които към момента на 
влизане на Устава в сила се управляват от мютевелии, се отнемат 
от тях и се поемат от общинските настоятелства. Дотогавашните 
мютевелии са длъжни да представят отчет за управляваните от 
тях имоти, изплаща им се предвиденото във вакъфнаметата въз-
награждение, като им се предоставя правото само на общ надзор 
върху вакъфите. Всяко прехвърляне на „частен или мютевелийски 

36 ДВ, № 63, 26 юни 1919. 
37 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 38.
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вакъф“ към настоятелствата става в присъствието на специален 
делегат на МВнРИ, а всички възникнали спорове се разрешават от 
МВнРИ38.

При Главното мюфтийство се създава отделение „За духовенството 
и вакъфите“, което се занимава с всички въпроси, свързани с вакъ-
фите, следи за изпълнението на службата според вакъфнаметата, 
надзирава правилната употреба на приходите от вакъфските имоти 
и дава мнение на Главното мюфтийство за всичко, което трябва да 
се направи по вакъфите. При отделението има специална вакъф-
ска каса. Заплатите на чиновниците в отделението, както и канце-
ларските разходи, се поемат от приходите на всички настоятелства, 
както и от 10% от приходите на вакъфите. Излишъците от бюджета 
на отделението отиват в общия мюсюлманския фонд в Българската 
народна банка, от който, след натрупване на средства, се издържат 
духовните лица и училищата39.

Всякакви юридически сделки по прехвърляне, придобиване, пре-
минаване в наследство, наемане, замяна и др. с вакъфски имоти 
стават само с разрешение на МВнРИ, след като са минали през отде-
лението „За духовенството и вакъфите“ и Главното мюфтийство. 
Настоятелствата не могат да дават под наем, ипотекират, застро-
яват, заменят общински вакъфи без разрешението на МВнРИ. В 
срок от шест месеца от влизане в сила на Устава Главното мюфтий-
ство трябва да предостави на МВнРИ списък на всички вакъфи в 
България40.

Това са най-важните постановления на Устава от 1919 г. и с мини-
мални изменения те са в сила през целия разглеждан период, като 
нов устав е приет едва след края на Втората световна война – през 
1945 г.

Право и действителност
Малцинствени политики

Описаните до момента правни регулации на международно и 
вътрешнополитическо равнище задават само нормативната рамка, 
която трябва да уреди въпроса с имотите на мюсюлманските веро-
изповедни общини, включително и управлението на вакъфите. 
Като нормативни документи те отразяват принципни предписа-
ния, които изграждат „идеален тип“ и често се характеризират с 
висока степен на абстрактност и неопределеност.

38 ДВ, № 63, 26 юни 1919.
39 Пак там.
40 Пак там.
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Съществуват различни фактори, извън постановленията на Устава, 
които пряко влияят върху обществения живот на мюсюлманите в 
България. В международен план най-значимото явление е възник-
ването на републиканска Турция, която радикално скъсва с наслед-
ството на империята и се изгражда по модела на модерна свет-
ска национална държава – нещо, което Уставът от 1919 г. е нямало 
как да предвиди. Влиянието на идеологията на кемализма поставя 
мюсюлманите в България пред дилемата дали и евентуално как 
да бъде (пре)дефинирана тяхната общност оттам нататък – по-
общо като мюсюлманска или по-тясно като турска, което води и 
до идеологическото и политическото противопоставяне в нейните 
среди. Оказва се, че българските управляващи кръгове виждат в 
нова светска Турция и кемализма по-голяма опасност, отколкото в 
„добрата стара“ Османска империя. Това е и причината те целенасо-
чено да ограничават проникването на кемалистко влияние в стра-
ната и да подкрепят консервативните ислямски кръгове. Управле-
нието на мюсюлманската общност в България е предадено в техни 
ръце, а самите те се превръщат в държавни чиновници, от които се 
очаква лоялност, подчинение и задушаване на кемалисткото вли-
яние41. Тези тенденции са особено ярко изразени в периода 1928–
1936 г. по време на мандата на Главния мюфтия Хюсеин Хюсню (или 
Хюсеин Ахмедов), който води същинска война срещу кемализма и 
превръща България в център на антикемалистката пропаганда42. 
Подкрепата на българските управляващи за консервативните рели-
гиозни среди означава, че управлението на имотите на вероизповед-
ните общини е предадено в техни ръце, а последните представляват 
основния финансов ресурс на мюсюлманската общност.

Във вътрешнополитически план конкретните малцинствени 
политики, разработвани и прилагани от отделните правителства, 
са един от най-важните, а сякаш и един от най-видимите, фак-
тори, които оформят живота на мюсюлманската общност в стра-
ната. В повечето случаи те задават и подхода, по който проблемът 
се изследва в историографията. Историята на вакъфите най-често 
се разбира като част от историята на държавната малцинствена 
политика. В България от ноември 1918 г. до май 1934 г. се сменят 
два краткотрайни коалиционни кабинета на Теодор Теодоров, пос-
ледвани от управлението на БЗНС, на Демократическия сговор 
и на Народния блок. След преврата от 19 май 1934 г. се устано-
вява десетгодишен безпартиен, авторитарен и силно националис-

41 Стоянов, В. Турското население между полюсите на етническата политика. София: 
ЛИК, 1997, 81–85; Ялъмов, И. История на турската общност в България. София: 
Илинда–Евтимов ЕООД, 2002, 165–276.

42 Boyar, E., Fleet, К. A Dangerous Axis: The ‘Bulgarian Mufti’, the Turkish Opposition and 
the Ankara Government, 1928–1936. – Middle Eastern Studies, 2008, No 44, 775–789.
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тически режим. Ако най-общо типологизираме различните страте-
гии, които една държава може да приложи към малцинствата, на 
„репресия, асимилация, плуралистични политики (институциона-
лизирана толерантност) и безразличие“43, то в България в междуво-
енния период най-общо можем да разграничим държавните поли-
тики към мюсюлманското малцинство по следния начин. При управ-
лението на БЗНС имаме политика на толерантност, а при Демокра-
тическия сговор и Народния блок – по-скоро на безразличие. При 
авторитарния режим се наблюдава целенасочена политика на мар-
гинализация на общността и натиск за изселване. Макар в годи-
ните на Втората световна война потъпкването на правата на мал-
цинствата допълнително да се засилва и изследователите да отбе-
лязват все по-дискриминационни мерки по отношение на турците44 
и циганите мюсюлмани45, все пак отношението към тях никога не 
достига онази степен на екстремизъм и институционализиран раси-
зъм, която характеризира политиката на пронацисткия авторита-
рен режим спрямо евреите в периода 1940–1944 г.46 От друга страна, 
от втората половина на 30-те години режимът разработва страте-
гии за асимилация на славяноезичните мюсюлмани (помаци), дос-
тигнала своята кулминация в кампанията за преименуването им в 
годините на Втората световна война47.

Формулираната през 30-те години стратегия на разграничаване 
между отделните етнически групи в рамките на мюсюлманската 
общност, водеща и до различни политики към тях, е важна черта 
на междувоенния период. Обяснението, или поне част от него, би 
могло да се търси в структурните характеристики на авторитарния 
режим. Тезата, че помаците са всъщност българи, е широко раз-
пространена много преди 1934 г., но едва безпартийната диктатура 
може да си позволи да претвори тази идея в конкретни политики. 
Например първият опит за „приобщаване“ на помаците през 1931 г. 
е спрян от правителството на Андрей Ляпчев, тъй като то разчита 
на техните гласове на предстоящите избори48. За плуралистичната 
партийна система краткосрочните съображения за спечелване на 

43 Köksal, Y. Minority Policies in Bulgaria and Turkey: the Struggle to Define a Nation. – 
Southeast European and Black Sea Studies, 2006, No 6(4), p. 503.

44 Ялъмов, И. История…, 235–269.
45 Стоянова, П. С. Циганите в годините на социализма. Политиката на българската 

държава към циганското малцинство (1944–1989). София: Парадигма, 2017, 24–29.
46  За ограбването на еврейската собственост от българската държава вж.: Аврамов, Р. 

„Спасение“ и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 
1940–1944 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012.

47 Накратко за историята на помаците в България през междувоенния период вж.: 
Стоянов, В. Българите мюсюлмани („помаците“). – В: История на България. Т. 9. 
1918–1944. Гл. ред. Г. Марков. София: Тангра ТанНакРа, 2012, 558–564.

48 Груев, М., Кальонски, А. Възродителният процес: мюсюлманските общности и кому-
нистическият режим. София: Ciela, 2008, с. 15.
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изборите обикновено са много по-важни от преследването на уто-
пията за национална хомогенност.

Спечелването, или по-точно контролът над мюсюлманския вот, 
който традиционно се разглежда като „зестра на властта“, е важен 
фактор при формулирането на малцинствените политики до 1934 г. 
Както и преди Първата световна война, управляващите партийни 
режими създават съюзи с местните мюсюлмански елити, които 
контролират вота на мюсюлманското население49. Партизанството 
и клиентелистките практики, основни характеристики на бъл-
гарската политическа култура, доминират и държавната малцин-
ствена политика до 1934 г.

Липсата на единен подход в малцинствените политики засяга също 
и отделните държавни институции. Обикновено представителите на 
силовите министерства (Министерството на войната и Министер-
ството на вътрешните работи и народното здраве, особено Дирекци-
ята на полицията) издигат най-крайните антимюсюлмански/анти-
турски становища, докато представителите на Министерството на 
образованието и Министерството на външните работи и изпове-
данията като цяло заемат по-умерени позиции50. Това важи с осо-
бена сила до средата на 30-те години, когато започват опити за изра-
ботване на координирана държавна политика, насочена към изсел-
ване на турците, но дори и след това разногласията между отделните 
администрации не изчезват напълно.

Институционалният конфликт, който има най-пряко отношение 
към имотите на мюсюлманската общност, е този между Министер-
ството на външните работи и изповеданията и Министерството на 
земеделието и държавните имоти (МЗДИ). През целия междувоенен 
период МЗДИ оспорва вакъфския статут на ниви, пасища и гори, 
за да ги превърне в държавни имоти. В повечето случаи МВнРИ 
подкрепя „своите хора“ – подчинените нему Главно мюфтийство и 
мюсюлмански вероизповедни общини срещу плановете на МЗДИ51.

С други думи, практическото приложение на постановленията на 
Устава във всеки един конкретен случай е силно зависимо от поли-
тическите, социално-икономическите и културните реалии в стра-
ната.

49 Köksal, Y. Minority Policies…, p. 509; idem. Transnational Networks and Kin States: The 
Turkish Minority in Bulgaria, 1878–1940. – Nationalities Papers, 2010, No 38(2), p. 194.

50 Mancheva, M. Image and Policy: The Case of Turks and Pomaks in Inter-war Bulgaria, 
1918–44 (with special reference to education). – Islam and Christian–Muslim Relations, 
2010, No 12(3), 355–356.

51 Mirkova, A. Muslim Land, Christian Labor..., 201–203.



344 мартин ВълкОВ

Прехвърляне на управлението на вакъфите

Уставът от 1919 г. най-често е определян като силно рестрикти-
вен и централизиращ, но практическото му приложение далеч не 
е еднотипно и стандартизирано. В доклада на Главното мюфтий-
ство от края на 70-те години на ХХ в. се отбелязва, че контролът на 
държавната власт остава в някаква степен само на хартия. Както 
се заявява в самия доклад, въпреки наложената необходимост за 
запазване на „един твърде голям по обем контрол върху дейността 
на изповедните общини“ от страна на МВнРИ, този „контрол така 
както впоследствие показва животът и по сведение на мюсюлман-
ски стари духовни дейци, не е бил достатъчно добре организиран, 
развит и осъществяван“52.

Липсата на стриктен контрол и фактическата невъзможност дър-
жавата да приложи изцяло изработеното от самата нея законода-
телство са видими в процесите на прехвърляне на управлението на 
вакъфите от мютевелиите към настоятелствата на мюсюлманските 
вероизповедни общини. Дори и към 1926 г. все още има вакъфи, 
чието управление не е прехвърлено на настоятелствата, а остава в 
ръцете на мютевелиите. Тези случаи изглежда, че са по-скоро изклю-
чение, а не правило, но данните, с които разполагаме към момента, 
не се отличават с особена конкретност. Така например, според един 
доклад на началника на отделението „Духовенство и вакъфи“ при 
Главното мюфтийство Мехмед Джелилов към юни 1926 г. „маса 
мютевелийски вакъфи от датата на създаването на Устава до днес, 
по силата на §§ 168 и 169 от същия Устав, бидоха отнети от мюте-
велиите и управлението им прехвърлено върху Настоятелствата на 
Мюсюлманските Вероизповедни Общини. Останали са непрехвър-
лени само ония мютевелийски вакъфи, мютевелиите на които отка-
заха да се подчинят на заповедите на Министерството“53.

Именно подобни случаи са и причина с министерска заповед от 
12 май 1926 г. министърът на външните работи да командирова 
Мехмед Джелилов и инспектора при Вероизповедния отдел при 
МВнРИ Иван Стоянов в градовете Видин, Стара Загора и Айтос, 
„за да прехвърлят управлението на мютевелийските вакъфи върху 
мюсюлманските вероизповедни общини в тия градове“54. Задачата 
се оказва по-трудна от очакваното.

Във Видин мютевелиите на вакъфа „Братя Халил и Ибрахим Ахмед-
бегови“, който поддържа известното в града читалище „Шефкат“55, 

52 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 18.
53 Пак там, ф. 166К, оп. 2, а. е. 121, л. 38.
54 Пак там, л. 25.
55 Подробности за къраатхането (читалището) „Шефкат“ и неговото място в мюсюл-

манското реформаторско движение във Видин вж. у Методиева, М. Видин и 
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изобщо отказват да се явят пред представителите на МВнРИ и Глав-
ното мюфтийство. Двамата, заедно с представител на настоятел-
ството на видинската мюсюлманска вероизповедна община, със-
тавят акт за прехвърляне на управлението на вакъфа, който обаче 
остава само на хартия, тъй като липсват административни меха-
низми, с които да се задължат мютевелиите да изпълнят министер-
ската заповед56. На Мехмед Джелилов и Иван Стоянов им хрумва 
да прибегнат до съдействието на видинския мюфтия. Като се 
има предвид, че мютевелиите не са управлявали добре поверения 
им вакъф, то съгласно шериата, те следва да бъдат отстранени. 
Мюфтията издава нужния съдебен протокол (хюджет), но и това не 
помага и вакъфът си остава в ръцете на мютевелиите. При прех-
върлянето на вакъфа „Сунтур“ в Шумен делегатите на МВнРИ и на 
Главното мюфтийство са изправени пред същото положение. И там 
им се налага да се обърнат към местния мюфтия да издаде хюджет, 
но за разлика от Видин, тук хюджетът е приведен в изпълнение57.

Мехмед Джелилов напълно осъзнава абсурдността на положе-
нието. Както заявява самият той в доклада си до министъра на 
външните работи: 

… при наличността на една ясна и категорична заповед на Министер-
ството, при изричните постановления на Устава, утвърден с Царски указ, 
отказа на мютевелиите не само да се подчинат и предадат имота, а и да 
се яват при отправената им покана, с което показват едно пълно неза-
читане към делегатите на едно Министерство, понижава авторитета не 
само на тези делегати а и на Министра, който е издал тази заповед и на 
самата държавна власт58.

Прибягването до мюсюлманските духовни съдилища не може да 
бъде универсално решение, тъй като дори и да се изпълни хюджетът, 
то министерската заповед отново остава неизпълнена. Освен това 
духовните съдилища са независими институции, които могат да се 
съгласят да съдействат, но могат и да откажат. Джелилов смята, че 
на актовете по прехвърлянето на вакъфи трябва да се даде задъл-
жителна сила, като или се прокара закон, по силата на който те да 
се изпълняват по реда, указан от Закона за гражданското съдо-
производство, или да се даде категорична заповед на администра-
тивните власти за даване пълно съдействие при изпълнението на 

мюсюлманското реформаторско движение в България, 1895–1908. – В: Изследвания 
и материали за Видин и региона. Т. 3. Състав. и научна ред. П. Митев, В. Рачева. 
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 413 – 426.

56 ЦДА, ф. 166К, оп. 2, а. е. 121, л. 34–35.
57 Пак там, л. 37–38.
58 Пак там, л. 37.
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тези актове. Докато това не стане, Мехмед Джелилов е на мнение, 
че „ще бъде неуместно да се пристъпи към изпълнение заповед № 70 
от 12.V.т.г. на Министерството по отношение на Айтос и Ст.-Загора, 
понеже ще се уронва авторитета на Министерството“59.

Случаят с вакъфа „Братя Халил и Ибрахим Ахмедбегови“ във 
Видин е най-екстремният и показателен за ограничения при прило-
жение на Устава. Началото на вакъфа е положено на 27 юни 1896 г., 
когато с редовно извършено „вакъфнаме“ по силата на действащото 
в модерната българска държава шериатско право е учреден вакъф 
„от имотите на жителя на гр. Видин, Ибрахим ефенди […] на името 
на Ахмед бей и синовете му Халил и Ибрахим“. Вакъфът „е пред-
назначен да служи за благотворителни цели: направа на читалище, 
кладенец, раздаване на облекло и помощи на бедни мусюлмански 
деца, издръжката им в училище и пр.пр.“60.

Сагата по прехвърлянето започва през 1919 г. С писмо от 28 юли 
1919 г. мюфтийството във Видин моли МВнРИ да изпрати свой деле-
гат за прехвърляне управлението на вакъфа на мюсюлманската 
вероизповедна община. Издадената две седмици по-късно заповед 
на министерството „по неизвестни причини, останала неприведена 
в изпълнение“. Седем години по-късно, през 1926 г., в резултат на 
искане от страна на Главното мюфтийство, се стига до описаните 
по-горе събития. Следва 12-годишно затишие и мълчаливо призна-
ване на статуквото, когато на 21 октомври 1938 г. Главното мюф-
тийство изпраща ново писмо до МВнРИ по същия казус, с което 
иска изпълнението на постановлението от 1926 г. МВнРИ предписва 
на околийския управител във Видин да го приведе в изпълнение, 
но един месец по-късно, на 28 януари 1939 г., самото министер-
ство отменя своето собствено предписание61. След проведено раз-
следване от страна на административните власти на 20 септември 
1939 г. лично „г. Министър – Председателя и Министър на Външ-
ните Работи и на Изповеданията“ нарежда на областния директор 
във Враца управлението на вакъфа да се предаде на Видинската 
мюсюлманска вероизповедна община. Същия ден обаче директо-
рът на изповеданията, без да обяснява логиката на действията си, 
разпорежда на областния директор до второ нареждане да не при-
вежда горната заповед в изпълнение. Следва ново обстойно проуч-
ване на историята с видинския вакъф и издържаното от него чита-
лище „Шефкат“, като според последните документи в преписката 
към 6 декември 1939 г., МВнРИ информира Министерството на про-
свещението, че е „взело решение да възложи управлението на това 
читалище на мюсюлманската вероизповедната община в същия 

59 Пак там, л. 38.
60 Пак там, л. 55.
61 Пак там, л. 65.
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град“62. В преписката липсва по-нататъшна информация дали и 
това решение не е било за пореден път предпоследно и дали е било 
изобщо изпълнено. Но дори и да е било, остава фактът, че в продъл-
жение на 20 години, от 1919 до 1939 г., МВнРИ и Главното мюфтий-
ство не успяват да преодолеят бойкота на мютевелиите и да прех-
върлят управлението на вакъфа „Братя Халил и Ибрахим Ахмед-
бегови“ и читалище „Шефкат“ на мюсюлманската вероизповедна 
община във Видин.

Управление на вакъфите от общинските настоятелства

Управлението на вакъфите от настоятелствата на мюсюлманските 
вероизповедни общини в редица случаи също е далеч от идеално, 
както се констатира и от администрацията на Главното мюфтий-
ство. През август 1931 г. счетоводителят на отделение „Духовенство и 
вакъфи“ е изпратен в Ески Джумая, Шумен, Провадия, Разград, Русе, 
Никопол, с. Долни Цибър, Фердинанд и Берковица, за да направи 
ревизия на местните вероизповедни общини, тъй като последните не 
са внесли дължимите 10% от приходите си в касата на отделението. 
На 17 октомври 1931 г. той докладва до МВнРИ. По неговата пре-
ценка, независимо от икономическата криза, приходите на всички 
общини са постъпвали що-годе редовно, но до ревизията нито една 
от тях не се е била издължила с припадащата им се част от 10% към 
отделението, а някои, допълва главният счетоводител, „отказаха да 
сторят това и след ревизията“. Неговото принципно наблюдение е, че: 
„Общинските средства се изразходват по лично усмотрение на каси-
ерите или председателите“. Разградската община например прите-
жава голямо земеделско стопанство от няколко хиляди декара ниви, 
ливади и гори, което би могло да дава много добри доходи, но вместо 
това счетоводителят е открил само „множество разписки за купена 
храна за хората и добитъка при текето Демир Баба“. Шуменската 
община е построила няколко сгради, като нито е искала разрешение 
от МВнРИ за строежа, нито пък е строено съгласно изискванията на 
законите, а „из града открито се говори за извършени нередовности 
в свързка с тия строежи“63.

В резултат на извършената ревизия главният счетоводител 
успява да събере задължителните 10% от повечето общини, но тези 
във Фердинанд и Русе отказват да внесат дължимите суми – „пър-
вата по липса на средства, а втората… по липса на желание“. Като 
главни причини счетоводителят отбеляза „понизеното чувство на 

62 Пак там, л. 69, 76, 78.
63 Пак там, оп. 1, а. е. 882, л. 6–7.
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отговорност и редовност“ и факта, че общините, макар и подведом-
ствени на МВнРИ и Главното мюфтийство, „не се считат обязани да 
изпълняват даваните им от тези учреждения заповеди и нарежда-
ния“. Отбелязвана е „пакостната агитация, водена от някои среди 
между мюсюлманите, с кемалистки тежнения, които насъскват 
към неподчинение“, но най-важната причина е липсата на сериозни 
наказателни санкции за неизпълнение на законите и разпорежда-
нията на Външното министерство и Главното мюфтийство64.

През януари 1935 г. лично Главният мюфтия Хюсеин Ахмедов, при-
дружен от познатия ни вече инспектор при Вероизповедния отдел 
Иван Стоянов, пристига в Пловдив, за да инспектира финансовото 
състояние на местната вероизповедна община, която иска позволе-
ние да сключи голям заем. Заключението на Главния мюфтия е, че 
финансовото положение на общината е лошо, а причината за този 
нерадостен факт той намира в управлението на предишните насто-
ятелства на общината. По негово мнение: „Тия управления, като че 
ли са имали единствената цел да облагодетелствуват себе си и близ-
ките си“. Конкретната форма на лично облагодетелстване, която 
представлява и „най-голяма съсипия на общината“, e „отдаване 
под наем на вакъсфки имоти“ от страна на бившите настоятели 
„на свои близки и познати, които са пренаемвали същите имоти на 
трети лица, от които са прибирали наемите, а не са плащали своите 
на общината“. Независимо от факта, че общинските управления са 
продавали много вакъфски имоти, за да си изплатят данъците, то 
последните не са изплащани, а за сметка на това общината години 
наред трябва да плаща солидни глоби65.

Доколко тези случаи са представителни за управлението на всички 
вакъфски имоти от всички вероизповедни общини през целия раз-
глеждан период, е невъзможно да се каже. Също така трябва да се 
подходи внимателно и при работата с изворов материал от финан-
сов и счетоводен характер. Обикновено по безжалостната финан-
сова логика на счетоводители и ревизори длъжникът винаги е в със-
тояние да плати, докато не е задължително самият длъжник да спо-
деля същото мнение. Наблюдението по отношение на Пловдивската 
вероизповедна община, че „в миналото е плащала данъците си само 
чрез продажба на недвижимите си имоти“66, би могло и да се тъл-
кува в друга посока – като принудително разпродаване на вакъф-
ски имущества в резултат на непосилна данъчна тежест. Това, което 
със сигурност може да се каже към момента, е, че по преценката на 
органите на самото Главно мюфтийство настоятелствата на споме-

64 Пак там.
65 Пак там, а. е. 874, л. 7–8.
66 Пак там, л. 14.
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натите по-горе вероизповедни общини не управляват добре повере-
ните им имоти.

Управлението на вакъфите и циганите мюсюлмани

Управлението на вакъфите в годините между двете световни войни 
става повод в средите на мюсюлманите да се разгори един етни-
чески конфликт, който по-рано не е съществувал – между турци 
и цигани. Причината е проста. След Освобождението българското 
законодателство възприема вековната османска практика на дис-
криминация спрямо циганите и ги изключва от управлението на 
делата на мюсюлманската общност в продължение на 40 години67. 
Временните правила от 1895 г. изрично постановяват: „Циганите не 
вземат участие при избиранието на мюфтиите“. Същото се отнася 
и при избора на общински настоятелства: „Немогат да бъдат изби-
ратели циганите, нито пък избираеми, понеже не вземат, съгласно 
шерията, никакво участие в управлението на мюсюлманските 
религиозни дела“68. Уставът от 1919 г. за пръв път дава избирателни 
права на циганите, които имат постоянно местожителство и са гра-
мотни на български и турски69. Това предизвиква реакцията на 
турците в страната и на Главното мюфтийство, които се чувстват 
засегнати от новопридобитите права на циганите.

През март 1923 г. Главният мюфтия Сюлейман Фаик се обръща 
към Министерството на външните работи и изповеданията по 
въпроса за участието на циганите в изборите за вероизповедни 
общини. С ясно доловима тревога той отбелязва, че на много места 
при изборите е позволено на циганите да гласуват, а в някои общини 
за общински съветници са избрани почти само цигани, което 
Сюлейман Фаик не одобрява. „Това обстоятелство – заявява той – 
не само предизвика смут и вълнение между останалото мюсюлман-
ско население, но ще причини важни пречки от административен 
характер“. Главният мюфтия изтъква това, което мюсюлманите не-
цигани обикновено посочват като довод – участието на циганите в 
управлението на мюсюлманското вероизповедание противоречи на 
шериата: „Защото колкото и да се считат циганите за мюсюлмани, 
те с[ъс] своята небрежност и незачитане на религиозните канони 

67 За дискриминационното отношение към циганите в Османската империя вж.: 
Ginio, E. Neither Muslims nor Zimmis: The Gypsies (Roma) of the Ottoman Empire. – 
Romani Studies, 2004, No 14(2), 117–144.

68 ДВ, № 210, 26 септ. 1895.
69 Пак там, № 63, 26 юни 1919. Това важи и за българското изборно законодателство. 

В нарушение на Търновската конституция през 1901 г. е отнето правото на глас на 
циганите мюсюлмани, а ограниченията отпадат едва през 1919 г. Стоянова, П. С. 
Циганите…, 21–23.
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и догми губат правото да бъдат попечители върху другите мюсюл-
мани и предаването в техни ръце вакъфските и богоугодните заве-
дения е явно недопустимо“. Затова Сюлейман Фаик моли МВнРИ 
да нареди при изборите за мюсюлманските вероизповедни общини 
циганите да не участват, а и „понеже последните обикновено населя-
ват отделни махали“, като алтернатива той допуска, „ако е нуждно 
може да им се позволи да си избират отделни техни общини“. Отго-
ворът на министерството е, че изборите „ще стават по устава така, 
както е било досега“, но при „бъдещето изпълнение на Устава тоя 
въпрос ще се има предвид“. Тълкуването на Главния мюфтия обаче 
е различно и доста казуистично. Година по-късно, през март 1924-а, 
той разбира провеждането на изборите както дотогава като озна-
чаващо „без участие на циганите“70.

Главният мюфтия изглежда наистина много притеснен и разтре-
вожен от предоставеното право на циганите да имат глас в управле-
нието на мюсюлманската общност в България и не оставя въпроса да 
заглъхне. През декември 1924 г. той отново сезира МВнРИ по същия 
казус, а езикът, използван в документа, е откровено расистки. Спо-
ред Сюлейман Фаик циганското население е „останало много назад 
в културно отношение“, изповядва исляма само привидно, а всъщ-
ност „продължава да живее с вярванията на първобитния човек“. 
И пак Главният мюфтия отново на два пъти се позовава на шери-
ата, който е „лишил циганите от правото на опекунство върху дру-
гите мюсюлмани, поради което и е забранил сключването на брак 
между циганите и другите мюсюлмани“. Фаик набляга на факта, че 
циганите мюсюлмани в България, макар да са съвсем малобройни 
в сравнение с турското население, за сметка на това са концентри-
рани във важни мюсюлмански центрове като Пловдив, Видин и 
Стара Загора, където съставляват мнозинство. Ако циганите полу-
чат право на участие в изборите, то „последните биха завладели 
най-важните мюсюлмански общини в царството и с това биха опро-
пастили в едно най-непродължително време тези имоти“ – твърди 
Главният мюфтия. „За да се избегне създаването на раздори между 
турското население и циганите в страната“, които той определя като 
„лишени от всякаква култура“ и „негодни за каквато и да е творчес-
ка работа“, Главният мюфтия иска от МВнРИ да промени постанов-
ленията на Устава, които дават право на циганите да участват в 
изборите71.

През 1926 г. искането на Главното мюфтийство е изпълнено от 
страна на министерството, като на циганите мюсюлмани е заб-
ранено да бъдат избиратели и избираеми в изборите за настоятел-

70 ЦДА, ф. 471К, оп.1, а. е. 6, л. 1–4.
71 Пак там, л. 5.



351Вакъфите В България между дВете СВетОВни ВОйни

ства на вероизповедните общини, но все пак те запазват правото си 
да управляват определени вакъфски имоти72. Последното ще про-
дължи да предизвиква недоволство от страна на турците.

Конфликтът относно участието на циганите мюсюлмани в управ-
лението на вероизповедните общини и вакъфите е типичен случай 
на нетърпимост и дискриминация в рамките на едно религиозно 
малцинство. Мнозинството от малцинството прави всичко въз-
можно да изключи малцинството от малцинство. В периода между 
двете световни войни с активната подкрепа на българските пра-
вителства администрирането на мюсюлманската общност остава 
в ръцете на религиозни и консервативни турци, които правят 
всичко възможно да изхвърлят от управлението на вероизповед-
ните общини както своите идеологически противници кемалисти, 
така и циганите мюсюлмани. И до голяма степен успяват.

Вакъфите и Първият турски национален конгрес от 1929 г.

Между 31 октомври и 3 ноември 1929 г. в София се провежда Пър-
вият турски национален конгрес, на който се обсъждат най-важните 
проблеми в живота на общността. Конгресът е свикан по инициа-
тива на вече познатия ни Мехмед Джелил(ов), журналист и бивш 
началник на отделението „За духовенство и вакъфи“, като в него взе-
мат участие 800 души от цялата страна, 450 делегати и 350 гости73. 
Това е първи по рода си подобен форум в България, а и както показва 
названието – той е замислен вече не като общомюсюлмански, а като 
турски. Конгресът се провежда със съгласието на правителството на 
Андрей Ляпчев, но против желанието на Главния мюфтия Хюсеин 
Хюсню, който полага много усилия за неговото проваляне. След 
като не успява, Главният мюфтия забранява на представителите на 
мюфтийската организация да вземат участие в него. Независимо от 
това, сред делегатите на конгреса има и доста председатели на веро-
изповедни общини, значителна част от които по това време се кон-
тролират от кемалистите. Отговорът на Хюсеин Хюсню е не само 
категорично да отхвърли решенията на конгреса, но и да уволни 
всички учители, председатели на училищни и общински настоятел-
ства, които са взели участие в него74.

72 Гюдуров, Д. Обединена България и създаването на мюфтийства в новоприсъедине-
ните земи 1940–1944 г. – Исторически преглед, 2013, № 3–4, с. 135.

73 Şimşir, B. The Turks of Bulgaria (1878–1985). London: K. Rustem and Brother, 1988, 78–79; 
Ялъмов, И. История…, 203–205.

74 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България (1878–2018). 
София: Главно мюфтийство, 2018, 159–160.
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Три са основните проблема, които конгресът обсъжда: турските 
малцинствени училища в България; религиозните институции и 
вакъфите; турските благотворителни дружества. По отношение на 
вакъфите конгресът констатира следните проблеми. Уставът дава 
големи права да държавната администрация да разпуска общин-
ските настоятелства често без основателни причини, което води 
до хаос по управлението на вакъфите. В много случаи назначе-
ните от МВнРИ временни тричленни комисии продават или ипоте-
кират вакъфско имущество. Липсва ефективна форма на контрол 
от страна на обикновените граждани, която да следи за управле-
нието на вакъфите от настоятелствата на вероизповедните общини. 
Мажоритарната избирателна система, по която се провеждат избо-
рите за настоятелства, не осигурява справедливо представителство. 
Участието на цигани мюсюлмани в управлението на вакъфите е 
довело до тяхното съсипване поради това, което турците – делегати 
на конгреса, определят като „ниско културно равнище“ на циганите. 
В това отношение делегатите очевидно са на едно мнение с Главното 
мюфтийство. Единствената разлика е в аргументацията. Участни-
ците в конгреса вече не се позовават на шериата, за да дискрими-
нират циганите, а твърдят, че те нямат право да участват в управ-
лението на вакъфите поради факта, че това са били чисто „турски“, 
„национални“ имоти, завещани от техните „предци“75.

Конгресът приема редица предложения за реорганизация на 
управлението на турската общност в България, част от които са 
пряко свързани с управлението на вакъфите: недопускане на цига-
ните до участие в изборите; въвеждане на пропорционалната сис-
тема при избора на настоятелства; законността на изборите да под-
лежи на проверка от окръжните съдилища; разпускането на насто-
ятелства да става само след решение на окръжния съд, а в рам-
ките на два месеца да бъдат насрочени нови избори; да се ограни-
чат радикално правомощията на временните тричленни комисии 
по всякакви сделки с вакъфите. Предложено е също така отделе-
нието „За духовенство и вакъфи“ да бъде превърнато в самостоя-
телно учреждение и да се създаде Висш вакъфски съвет – съвеща-
телен представителен орган, избиран от настоятелствата на вероиз-
поведните общини76.

Успоредно с предложената реорганизация на вакъфската сис-
тема, една друга идея, издигната на конгреса, е също толкова инте-
ресна в изследователско отношение. Това е предложението за съз-
даване на централизирана благотворителна организация, която да 
поеме грижата за бедните, сираците, вдовиците и други нуждаещи 

75 Şimşir, B. The Turks of Bulgaria…, p. 90.
76 Ibid., 90–92.
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се, а в перспектива да поеме и социалното и пенсионно осигуряване 
на турците. Тя ще представлява благотворително и културно дру-
жество с център в София и клонове из страната, като се предвижда 
организационното изграждане да започне първо по места, а впо-
следствие да се централизира77. Всичко това си остава само идея, 
но тя показва неизреченото разбиране на делегатите на конгреса 
за вакъфския институт като сам по себе си недостатъчен да изпъл-
нява благотворителните и социални функции във вече модерно 
общество и да посрещне нуждите на една модернизираща се мал-
цинствена общност. Вакъфите си остават предмодерна форма на 
благотворителност, създадена по частен почин и неразривно свър-
зана с религията. Конгресът също така настоява за реорганизация 
на духовните съдилища, като наследствените дела между мюсюл-
мани се изземат от тяхната компетенция и се предадат на граждан-
ските съдилища78.

Конгресните предложения са връчени на правителството на Андрей 
Ляпчев, реакция по тях обаче няма. През 1932 г. кабинетът на Никола 
Мушанов изработва нов проектоустав, който така и не е внесен за 
гласуване в Народното събрание79. Установилият се след 1934 г. авто-
ритарен режим подема инициативата за изменения на Устава, но в 
посока на още по-голяма рестриктивност – закриване на вероизпо-
ведни общини, ако броят на мюсюлманите в тях е значително нама-
лял, премахване на изборното начало за настоятелствата, обособя-
ване на циганите мюсюлмани в отделни вероизповедни общини и 
отнемане на правата им да се разпореждат с вакъфски имоти. Про-
мените влизат в сила през 1938 г. Освен това през 1937–1938 г. е осъ-
ществена и административна реформа в мюфтийската организация. 
Мюфтийствата в страната се разделят на две категории: първосте-
пенни и второстепенни. Това разделение се отнася само до разликата 
в заплатите на мюфтиите и бюджета на поверените мюфтийства. 
Появяват се и идеи за създаване на отделна духовна организация на 
помаците, до чието реализиране обаче не се стига поради причини 
от практическо естество – недостиг на квалифицирани кадри80.

През 1938 г. е въведена и една значима промяна в съдебната сис-
тема на мюсюлманската общност. След нови настоявания на пред-
ставители на турската интелигенция на 20 юли 1938 г. е обнарод-
ван Закон за ограничаване компетентността на мюфтийските 
съдилища. С него наследствените дела се отнемат от тяхната ком-
петентност и се предават на гражданските съдилища. Оттам ната-

77 Ibid., p. 80, 93.
78 Ibid., 92–93.
79 Гюдуров, Д. Обединена България…, 135–136.
80 Гюдуров, Д. България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923–

1944). София: Нов български университет, 2020, 56–57, 80.
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тък шериатските съдилища разглеждат само брачни и бракораз-
водни дела. Тази реформа не е посрещната еднозначно от общността. 
Докато Главното мюфтийство, разбира се, е против, то реформатор-
ски настроената турска интелигенция подкрепя промяната81. 

За разлика от страни като Турция, Албания и Югославия, в Бъл-
гария шериатските съдилища не са разпуснати, но след 1944 г. брач-
ните и бракоразводните дела се отнемат от тяхната компетентност 
с въвеждането на граждански брак за всички религиозни общнос-
ти82 като съществена част от една „народнодемократична“ форма на 
laïcité.

Фондови ниви

Както бе отбелязано, освен вакъфските имоти, мюсюлманските 
вероизповедни общини могат да притежават и друга недвижима 
собственост. След Първата световна война с най-голяма значимост 
са т. нар. „фондови земи“, или „фондови ниви“, отпуснати от пра-
вителството на БЗНС за подпомагане на частните турски училища 
и възлизащи на 55 000 декара. Постепенното отнемане на фондо-
вите земи започва веднага след падането на правителството на 
БЗНС и продължава през целия междувоенен период. Първият тур-
ски национален конгрес обръща сериозно внимание на проблема, 
като протестира срещу отнемането на фондови ниви от инженер-
ните бригади на Дирекцията за трудова поземлена собственост83.

В началото на 30-те години със закон се намаляват наемите на 
„всички обществени земи“, което означава съответно и по-малко 
доходи от фондовите ниви за училищата84. През втората половина на 
30-те години фондовите ниви на училищата в много села са отнети 
и ограбени85, а през юли 1940 г. със закон са конфискувани имотите 
на частните училища, което поставя турските училища в още по-
трудно финансово положение86. Всъщност от 1920 г. до 1944 г. броят 

81 Кънев, К. Законодателство и политика към религиозните малцинства в България. – 
В: Общности и идентичности в България. Състав. А. Кръстева. София: Петекстон, 
1998, с. 77; Ялъмов, И. История…, с. 178.

82 Merdjanova, I. Rediscovering the Umma…, p. 164, fn. 10. Както отбелязва Ина Мерджа-
нова, мюсюлманките в балканските страни определят въвеждането на граждан-
ския брак след Втората световна война като „едно от положителните неща на кому-
низма“. Пак там, с. 85.

83 Ялъмов, И. История…, с. 134, 154, 206–207, 243.
84 ЦДА, ф. 471К, оп. 1, а. е. 25, л. 55, 57, 110.
85 Ялъмов, И. История…, с. 243.
86 Гршина, Р. Мусульманское меньшинство в Болгарии: нормы права и их реализация в 

период между двумя мировыми войнами. – В: Человек на Балканах в эпоху кризисов 
и этнополитических столкновений XX в. Отв. ред. Г. Литаврин, Р. Гришина. СПб.: 
Алетейя, 2002, с. 238.
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на турските училища в градовете намалява от 73 на 41, а в селата – 
от 1346 на 30187. Тук няма съмнение, че става въпрос за целенасо-
чена политика. Изселването на турското население в никакъв слу-
чай не може да обясни подобни мащаби и пропорции.

Хаос по собствеността в „новите земи“ 
след Първата световна война

Особен интерес в изследователско отношение представляват тери-
ториите, които България в крайна сметка успява да присъедини 
след войните от 1912–1918 г., независимо от двете последователни 
военни поражения. Това са т. нар. „нови земи“, на които към 1912 г. 
живее многобройно мюсюлманско население. Един много подробен 
полицейски доклад за положението в Родопите от януари 1934 г. раз-
крива тежкото състояние на мюсюлманите в региона. Конкретният 
повод за разследването е т. нар. „Дьовленска случка“, при която през 
октомври 1933 г. в Девинско е разкрита тайна организация сред 
помаците за масово изселване от България. Полицейският инспек-
тор П. Генов разследва причините за това и ги излага в рапорта си 
лично до министъра на вътрешните работи.

Инспекторът започва с това, че според него е „безспорно“, че 
помаците са българи поради тяхната „хубава, чиста българска реч“. 
Език и национално самосъзнание обаче не са идентични понятия. 
По неговите наблюдения у помаците „няма и най-малката следа на 
българско национално самосъзнание, те са считат турци и даже 
хранят известна българофобия“. „Желанието за изселване у пома-
ците е силно до болезненост – продължава той – ако им се разреши 
почти всички ще се изселят, като разпродадат на безценица имо-
тите си, а даже има и такива, които са готови да изоставят всичко, 
само да могат да избегат.“88 Авторът обрисува потресаваща картина 
на повсеместно беззаконие: произвол, корупция, физически и мора-
лен тормоз над помаците, унижения, насилие, обири, изнудвания, 
убийства.

Един от основните проблеми в региона и наред с това – една от 
главните причини за силното желание за изселване, е хаосът в соб-
ствеността. Полицейският инспектор обрисува положението по 
следния начин: 

Пълен хаос за земя и гори. Собствеността се урежда и се обърква от мно-
жество закони и наредби по разни ведомства: Зак[он] за недвижимата 

87 Mancheva, M. Image and Policy…, p. 366.
88 Арденски, В. Българите мохамедани през погледа на един полицейски инспектор 

[1927–1934 г.]. – Известия на държавните архиви, 2001, № 81, с. 44.
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собственост на новите земи, Зак[он] за продаване държ[авните] гори в 
Станимашка околия (Асеновград), от 1911 година, Закон от 1927, за изме-
нение и допълнение на горния закон, Закон от 1931, Закон за бюджета – 
1933/34, Тълкуване на договора за мир и приятелство между Бълга-
рия и Турция от 1927, Тайни нареждания [по] Т[трудовата] З[емеделска] 
С[обственост] и от разните министерства – Правосъдието, Вътрешното и 
Земледелието – отделение Държавни имоти и отделение за горите89.

Собствеността върху недвижимите имоти – „гори, ниви и ливади, 
е в хаотично състояние“. На практика лесничеите в региона често 
изпълняват едва ли не функциите на съдии, просто защото те 
са хората, които намясто решават въпросите за собствеността. 
Съгласно Анкарския договор и официалното българско тълкуване 
на постановленията му, много частни имоти на помаци са одър-
жавени. Дори и хора, които само временно са напуснали селата 
си по време на войната, но после са се завърнали, са определяни 
като бежанци, а имотите им съответно национализирани. Фактът 
на напускането се установява със свидетелски показания, като в 
Девин има специален чиновник по държавните имоти, който про-
извежда дознания и съставя актовете. Както отбелязва полицей-
ският инспектор, „въпросният чиновник се явява една единствена 
съдебна инстанция, при неограничена възможност за произвол“. 
След това актовете се изпращат в отделението за държавни имоти, 
„което винаги утвърждава изземването“, а дори „имало окръжно от 
отд[елението за] Държавни имоти, с което се упреквало за гдето са 
изземвани малко имоти“90.

При това положение емиграцията се засилва, а изселващите се 
се стараят да скрият собствеността си от властта, като имотите им 
се завладяват или от техни роднини и съседи, или пък владението 
се прехвърля, „като избегалия дава някому пълномощно“. В подобни 
случаи обикновено местният секретар-бирник „и той си прави ог-
лушки“, тъй като данъкът продължава да се плаща, независимо от 
кого91.

Докладът е много задълбочен и е видно, че не изразява просто 
лично мнение и не става дума за прибързани заключения. Поли-
цейският инспектор е извършил подробно разследване, а освен това 
е правил справки и в местните архиви, които идат да потвърдят 
неговите впечатления. Така например, той цитира едно донесение 
на местния окръжен управител от ноември 1927 г., в което се зая-
вява: 

89 Пак там, с. 48.
90 Пак там, 48–50.
91 Пак там, с. 50.
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Всевъзможните нареждания, противоречащи си едно на друго, които 
се дават от Т[рудовата]З[емеделска]С[обственост], горската власт и 
данъч[ните] власти и своеволията на някои от представителите на тия 
власти просто поставят хората от този край в абсолютна невъзможност да 
останат повече да живеят. Вземат им се земите, даже и къщите и се заста-
вят да плащат данък, даже и двоен данък (на държава и община)[…]92.

Тези наблюдения идват да покажат, че нещата очевидно никак не 
са се променили между 1927 и 1934 г.

В документа не се споменава конкретно в какво състояние се 
намират вакъфите и имотите на вероизповедните общини в реги-
она, но като се има предвид цялостната анархия по отношение на 
собствеността, то не изглежда особено вероятно тяхното положение 
да бъде кой знае колко по-различно.

Ликвидация на имотите на престанали да 
съществуват вероизповедни общини

Засилващото се изселване на мюсюлмани през втората половина 
на 30-те години поставя на дневен ред въпроса какво да се прави 
с имотите на престаналите да съществуват вероизповедни общини. 
Както вече бе отбелязано, Уставът от 1919 г. предвижда, че в слу-
чаите, когато една мюсюлманска община бъде закрита, то нейните 
имоти преминават върху най-близката съседна община, а ако и тя 
бъде закрита, те се прехвърлят върху Главното мюфтийство, което 
ги ликвидира в полза на общия фонд на мюсюлманското вероизпо-
ведание в България. Към 1938 г. българските власти, без да проме-
нят официално Устава, се отказват от изпълнението на тези негови 
постановления и се насочват към оказване на дирижиран финан-
сов натиск върху общините с цел да закрият колкото се може повече 
от тях. МВнРИ започва да пренасочва парите от имотите на лик-
видираните вероизповедни общини не към съседните такива, а 
директно към общия фонд на мюсюлманското вероизповедание с 
цел по-лесно да ги контролира93.

Друг имуществен проблем, който възниква като следствие от 
изселването на мюсюлманите, е какво се случва с техните частни 
имоти, ако емигрантите ги прехвърлят върху местните вероизпо-
ведни общини. Министерството на земеделието и държавните имоти 
претендира, че на редица места общините установяват фактическо 
владение върху имотите на изселниците, което действие министер-

92 Пак там.
93 Гюдуров, Д. България, мюсюлманското малцинство…, с. 81–82.
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ството определя като неправомерно. Един случай в с. Гюлеменово, 
Пазарджишко, става повод през 1939 г. Министерството на външ-
ните работи да изработи своя позиция по въпроса.

Случаят е стандартен. МЗДИ не позволява на Главното мюфтий-
ство да ликвидира имотите на престаналата да съществува местна 
вероизповедна община и да ги внесе в общия фонд на мюсюлман-
ското вероизповедание. Министерството твърди, че това са частни 
имоти на изселниците и като такива те, като последица от изселва-
нето, трябва да бъдат обявени за държавни имоти. Главното мюф-
тийство се обръща към МВнРИ с молба за интервенция94.

След обстоен анализ на случая юрисконсултът на МВнРИ Богдан 
Кесяков заключава, че МЗДИ има право. На 21 декември 1939 г. 
инспекторът при Вероизповедния отдел Иван Стоянов издава 
докладна записка за ликвидация на имотите на престанали да 
съществуват мюсюлмански вероизповедни общини. Дотогава уста-
новената практика на МВнРИ е била да дава разрешение за лик-
видиране на недвижими имоти на такива общини, „без да търси 
правно основание за придобиването и владението на имотите, под-
лежащи на ликвидация“. „Констатирва се, обаче – допълва Иван 
Стоянов – че такива недвижими имоти са придобити или владе-
яни без спазване на законно установените форми. Тези имоти, с 
изключение на вакъвските, са имоти изоставени от изселили се 
турци и завладени без каквото и да е правно основание, от мюсюл-
манските общини. Тия имоти, следователно, са безстопанствени и, 
като такива, принадлежат на държавата“. Самото министерство 
определя дотогавашната си практика като „незаконосъобразна“ и 
решава за в бъдеще да дава разрешение за ликвидацията на имоти 
на престанали да съществуват мюсюлмански общини само след 
като се установи, че тези имоти са придобити или владени по зако-
нен начин. „В противен случай ще следва владението на имотите да 
се отнема и те да се предават на правоимеющия над тях, именно 
Министерството на Държавните Имоти“ – заключва инспекторът. 
Докладната записка е одобрена от министъра на външните работи 
и министър-председател Георги Кьосеиванов95. По този начин дори 
и изселващите се мюсюлмани да са приписали имотите си на общи-
ните, то тези прехвърляния се смятат за невалидни, а имотите – за 
безстопанствени и собственост на държавата.

94 ЦДА, ф. 166К, оп. 2, а. е. 124, л. 59.
95 Пак там, оп. 1, а. е. 874, л. 222.



359Вакъфите В България между дВете СВетОВни ВОйни

Вакъфи, държавни имоти и „новите земи“ 
през Втората световна война

Политиката на одържавяване на имотите на престанали да същест-
вуват мюсюлмански вероизповедни общини е официализирана в 
годините на Втората световна война чрез новия Закон за държав-
ните имоти от март 1941 г. Освен това през септември 1940 г. Бълга-
рия си възвръща Южна Добруджа, а от април 1941 г. получава тери-
ториално разширение в Македония и Беломорието, като и на трите 
места живее мюсюлманско население. Подходът и в официално при-
съединената Южна Добруджа, и във временно администрираните 
Македония и Беломорието е един и същ – всички тези територии са 
смятани за част от Царство България, като навсякъде се въвежда 
българско законодателство и българска администрация.

Новият Закон за държавните имоти от март 1941 г. обявява за дър-
жавни имуществата на всички публичноправни юридически лица, 
които са престанали да съществуват, „освен ако особени закони раз-
пореждат иначе“. Държавни са и „имуществата, посветени за пос-
тигането на цели, свързани с такива прекратени юридически лица“. 
Дотогавашни български поданици „от небългарски произход“, които 
са се изселили незаконно или с безплатен паспорт, губят поданството 
си, а имотите им се обявяват за държавни. Член 9 от закона изрично 
национализира имуществата на вероизповедните общини в „новите 
земи“. Той гласи: „Държавни са намиращите се в присъединени към 
царството области имущества, принадлежащи на чуждата държава, 
в чиято територия са влизали по-рано тези области, и на нейни пуб-
личноправни юридически лица, включително и вероизповедните 
общини“96. Към момента на обнародването на закона това означава 
Южна Добруджа.

Такова е и тълкуването на Министерството на външните работи 
и изповеданията, и на това на земеделието и държавните имоти. 
Различието е единствено във въпроса кое от двете министерства 
има правото да управлява одържавените имоти на вероизповед-
ните общини. В МВнРИ решението се взема след специална „раз-
мяна на мисли“ между главния секретар Д. Шишманов, юрискон-
султа Б. Кесяков и директора на изповеданията К. Сарафов. Тяхното 
единодушно становище е: „Разтълкуван чл. 9 от закона, установи 
се, че, на основания на постановленията му, имотите на мюсюлман-
ските вероизповедни общини в присъединената Южна Добруджа 
трябва да бъдат обявени за държавни“. МЗДИ е на същото мнение, 
за което и информира МВнРИ: „Взети са необходимите мерки за 
привеждане в известност недвижимите полски и вакъвски имоти 

96 ДВ, № 66, 2 март 1941.
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на мюсюлманските вероизповедни общини в Южна Добруджа, 
които по силата на чл. 9 от закона за държавните имоти се трети-
рат за държавни“97. Тази преписка между двете министерства е от 
периода април–юни 1941 г.

Освен това съществуват данни за оплаквания на Главното мюф-
тийство за многобройни случаи на отнемане на земеделски вакъф-
ски земи и раздаването им на български заселници в годините на 
Втората световна война98. Наистина по време на войната режи-
мът предприема мащабни политики на демографско инженерство, 
опитвайки се бързо и радикално да измени етническата картина 
в „новите земи“. С Крайовската спогодба (7 септември 1940 г.) Бъл-
гария и Румъния извършват обмен на население99, сръбските коло-
нисти от междувоенния период са изселени от Македония100, води 
се политика на прогонване на гръцкото население от Беломорието и 
колонизация с българи101. И все пак, две неща трябва да бъдат отбе-
лязани. Първо, тази политика е насочена към православни христи-
яни не-българи, а не към мюсюлманското население и към момента 
не може да се каже точно какво място заема то в нея102. Второ, 
по всичко изглежда, че политиката на одържавяване на имотите 
на вероизповедните общини в „новите земи“ остава неизпълнена, 
или най-много само частично изпълнена, тъй като изследванията, 
посветени специално на проблема, споменават за вакъфи в тези 

97 ЦДА, ф. 166К, оп. 2, а. е. 124, л. 170–172.
98 Neuburger, M. The Orient Within…, p. 184.
99 От Сан Стефано до Париж (1878–1974 г.). Най-важните договори за България. Със-

тав. Ц. Билярски. София: Анико, 2009, 268–281.
100 Димитров, А. Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944): оку-

пация или освобождение, предопределено решение или стратегическа грешка. – В: 
Националното обединение на България, 1940–1944. Състав. Т. Митев, А. Гребена-
ров. София: МНИ, 2012, 30–31.

101 Йончев, Д. България и Беломорието (октомври 1940 – 9 септември 1944 г.). Военно-
политически аспекти. София: Дирум, 1993, <http://macedonia.kroraina.com/dj/dj_3a.
html> 10.01.2020 г.

102 Ваня Стоянова отбелязва, че от Беломорието между април и септември 1941 г. 
се изселват 12 483 турци. Това изселване е резултат от появили се „изселнически 
настроения“, а позицията на българската държава е неутрална. Тя „нито стиму-
лира, нито възпира“ изселването, като основният мотив е желанието за поддър-
жане на добри отношения с Турция. След септември 1941 г. процесът на изсел-
ване „затихва“. Стоянова, В. Беломорието под българското управление през Вто-
рата световна война. – В: Националното обединение…, 102–103. Същата бройка от 
12 483 посочва и Димитър Гюдуров. В българските архивни документи са отбеля-
зани като „доброволно изселили се“, а общият брой на напусналите „по различни 
причини“ турци е определен на 12 486, т. е. само трима не влизат в тази графа. Има 
обаче и една важна подробност. Турското правителство прави постъпки пред бъл-
гарските власти да допуснат завръщането на около 10 000 от изселниците. Българ-
ските власти отказват с аргумента, че „турците не бягат по време на военните дейст-
вия, а се изселват по-късно вследствие на кемалистката пропаганда“. Гюдуров, Д. 
България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923–1944). София: 
Нов български университет, 2020, 211–212.
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земи в годините на войната103. От наличните към момента данни 
изглежда, че авторитарният режим първоначално се насочва към 
пълна национализация на имуществата на мюсюлманските веро-
изповедни общини в тези земи, но тази политика претърпява поне 
частична промяна в годините на войната и до пълно одържавяване 
не се стига.

Вакъфът и държавата

Историята на вакъфите в България съдържа в себе си и един друг, 
по-дълбок пласт, който не може да бъде обяснен просто като еле-
мент от малцинствената политика. Той е част от процеса на преход 
от империя към национална държава, а също така част и от про-
цеса на „деосманизация“, но в един по-широк от балканския посто-
смански контекст. Този елемент не се съдържа в по-видимите опози-
ции: (етно)национална държава – многонационална империя, хрис-
тиянска държава – мюсюлманска държава, българско (етническо) 
мнозинство – турско малцинство, а в опозициите традиционност – 
модерност и светска държава – религиозна държава. Това не озна-
чава, че много често изказваните мнения и конкретните действия не 
са движени от дълбоко ориенталистки нагласи, стереотипи и пред-
разсъдъци, но фокусът е именно върху конфликта между религиоз-
ното минало и светското настояще. Въпросът за вакъфите в Бъл-
гария е част от големия проблем за приспособяване на нормите на 
ислямското религиозно право към съвременния свят.

В домодерните общества държавата принципно се ангажира в 
несравнимо по-малка степен с регулиране на обществените отно-
шения. Това е една много „по-слаба“ държава, чиято намеса в 
социалната сфера изглежда съвсем незначителна на фона на уни-
фикацията, надзора и контрола, налагани от съвременната дър-
жава. Обществените отношения се регулират най-вече от нормите 
на религиозното и обичайното право, а правоприлагането е децен-
трализирано и силно зависимо от местния контекст и индивиду-
алните решения на местния магистрат. Освен това религиозното 
право традиционно не прави концептуална разлика между право 
и морал, не изпитва особена нужда от кодификация и не обръща 
почти никакво внимание на процедурата – самата основа на съвре-
менните правни системи. Всъщност една от най-ранните правни 
реформи в Османската империя, които се дават за пример за модер-

103 Гюдуров, Д. Обединена България…, 148–155.
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низация, е именно създаването на централизирана вакъфска сис-
тема под държавен контрол през 20-те години на XIX в.104

Като запазва елементи от османската милетска система и затваря 
мюсюлманската общност в страната в правните рамки на „нео-
милет“, българската държава създава юридическа двойственост. 
Две различни правни системи, едната базирана на равенството на 
всички поданици пред гражданските закони, а другата – на рели-
гиозните различия, съществуват успоредно една с друга и често 
влизат в конфликт. 

От създаването на българската държава личният и наследствен 
статут на мюсюлманите се регулира от нормите на религиозното 
право – основен принцип, закрепен в българското законодателство. 
Семейните и наследствените дела са оставени в сферата на шери-
ата със Закона за наследството от 1890 г. и Закона за гражданското 
съдопроизводство от 1891 г. Същото важи и за Закона за граждан-
ското съдопроизводство от 1930 г., като едва през 1938 г. наслед-
ствените дела са отнети от компетентността на духовните съди-
лища105.

Един поглед върху изискванията, които Уставът от 1919 г. поставя 
върху мюфтиите, е особено показателен за различните правни сис-
теми, регулиращи обществения живот на мюсюлманите в Бълга-
рия. Кандидатите за мюфтии и мюфтийски наместници, за да зае-
мат тези длъжности, трябва успешно да издържат писмен изпит по 
следните предмети: „1) по Дюрер; 2) по Меджеле (гражданско право); 
3) по Весайя фераиз (закон за наследството, даренията и завещани-
ята); 4) по Мюнахекат ве Муферекат (закон за брака и развода); 5) 
по съществените правила на гражданското и ширийското съдопро-
изводство; 6) по Усули-Китабети-Ресмие и Сакки-шери (официална 
кореспонденция и ширийски актове и книжа)“106. Според Устава 
това са специализираните познания, които са им необходими, за да 
изпълняват длъжностите си, и които са съвсем различни от компе-
тенциите, изисквани от останалите юристи в страната107.

От перспективата на 70-те години на XX в. и в условията на атеис-
тичен режим Главното мюфтийство хвърля критичен поглед назад в 

104 Hallaq, Wael B. Islamic Law: History and Transformation. – In: The New Cambridge His-
tory of Islam. Vol. 4. Ed. R. Irwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 142–147, 
174–175.

105 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 13.
106 ДВ, № 63, 26 юни 1919. 
107 Това са компетенции, които следващите поколения духовници, а сякаш и поне част 

от настоящите, не притежават. Както с уважение отбелязва Исмаил Джамбазов по 
отношение на изискванията на Устава от 1919 г.: „Моя милост не може да кандидат-
ства за мюфтия, тъй като нямам хал хабер от горе посочените предмети, въпреки 
че притежавам дипломи за три висши образования и един докторат отгоре“. Джам-
базов, И. Религиозната организация…, с. 103.
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миналото към проблемите, които създава това двойствено положе-
ние. Отбелязва се, че паралелното съществуване на мюфтийските 
съдилища е повдигало „немалко възражения от страна на юриспру-
денцията в България“, тъй като противоречи на основния прин-
цип на функциониране на една модерна правна система – еднакви 
закони за всички граждани на държавата, прилагани еднотипно 
от централизирана и унифицирана съдебна система. Както се зая-
вява в доклада: „… самият върховен касационен съд, натоварен 
с[ъс] задачата да бди върху еднаквото прилагане на законите и 
съдебната практика в страната е срещнал затруднения, тъй като 
на практика са се прилагали закони и законни положения /матери-
ални и процесуални иноземни закони/, религиозни правила и све-
щени догми, които са чужди на българското законодателство“108. 
Този мотив се повтаря на още едно място в доклада: „Със сери-
озни затруднения се сблъскваше и касационният съд в България, 
който имаше за основно задължение да въведе и осигури еднаквост 
при положението на законите в страната за всички поданици на 
българската държава, а трябваше да пристъпя към тълкуване на 
меджелето – граждански шериатски закони, които му бяха чужди 
и да влиза в противоречие със собствените си лични и обществени 
възгледи за истина, право и съвест“109. Както изтъква докладът, в 
някои сфери на социалните отношения едни закони се прилагат 
принципно към всички български поданици, други – към българ-
ските поданици мюсюлмани.

По сходен, макар и неидентичен, начин религиозно-правният 
институт на вакъфа просто трудно намира своето място в българ-
ския светски правен ред. Той нито е напълно адаптиран към свет-
ското законодателство, нито пък е напълно изключен от него и оста-
вен в сферата на шериата, подобно на семейното и наследственото 
право. Според шериата вакъфът е институт не на наследственото, 
а на вещното право110. Това означава, че в България вакъфите би 
трябвало да се регулират от нормите на гражданското право, а спо-
ровете да се решават в гражданските съдилища, тъй като вещно-
правните дела не са от компетенцията на мюсюлманските духовни 
съдилища. Както видяхме обаче, това не е съвсем така. Учредя-
ването на вакъф става по шериата от местния мюфтия, вакъфът 
трябва да се управлява съгласно вакъфнамето и по правилата на 
шериата, като в противен случай управителят може да бъде отстра-

108 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л.14.
109 Пак там, л. 28.
110 Според Гълъб Гълъбов: „По-горе обяснихме, че вакъфите не принадлежат нито към 

категорията на даренията, нито към тази на завещанията. Следователно те не спа-
дат към наследственото право. По естеството на предмета си те могат да се причис-
лят към вещното право“. Гълъбов, Г. Мюсюлманско право…, с. 104.
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нен от мюфтията. През 20-те години поне на няколко пъти органите 
на държавната власт са принудени да прибегнат до съдействието 
на местните мюфтии, които да издадат хюджет и по този начин да 
осигурят прехвърлянето на управлението на вакъфите от мютеве-
лиите върху мюсюлманските вероизповедни общини. Вакъфският 
институт в България се намира някъде по средата между шериата 
и светското законодателство, като заема едно хибридно, двойствено 
и най-вече неустановено положение в българския правен мир.

Българското законодателство така и не дава правна дефиниция 
за вакъф. Законът за имуществата, собствеността и сервитутите 
от 1904 г., който е почти буквален превод на части от италианския 
Codice Civile, само адаптирани към българските условия111, въобще 
не споменава за вакъфи. Формите на собственост в България са 
частна, държавна, окръжна, общинска, на обществени организа-
ции и на юридически лица. Законът постановява, че „светски и 
църковни учреждения“ и други юридически лица могат да владеят 
имущества само ако законите им позволяват това, а „имуществата 
на църковните учреждения подлежат на гражданските закони“112. 
Както вече бе споменато, мюсюлманските вероизповедни общини 
са признати за юридически лица и като такива могат да притежа-
ват движими и недвижими имущества, както и да приемат даре-
ния и завещания, които служат за издръжка на джамии и училища. 
Как и доколко вакъфът се вписва в тези правни категории обаче 
не е изяснено. В практиката вакъфите в междувоенния период са 
третирани като де факто собственост на мюсюлманските вероиз-
поведни общини, но де юре статутът им не е определен. Това озна-
чава, че вакъфът е признат от българското гражданско право, а 
неговото управление – регулирано в нормативни актове, но българ-
ският законодател не се чувства ангажиран да изработи дефини-
ция какво представлява той в правно отношение. По този начин 
вакъфският институт е само частично интегриран в българската 
гражданскоправна система, което го превръща в много несигурен 
в юридическо отношение.

Обикновено вакъфите са сравнявани с религиозните тръстове 
в англосаксонската правна система и фондациите в континентал-
ното право. Българското законодателство обаче нито предоставя на 
вакъфа статут на юридическо лице, нито го приравнява с фонда-
ция. Ако вакъфите изобщо могат да се приемат за аналогични на 

111 Теодоров, Т. П. Правото на недвижима собственост в България. (Развитие на зако-
нодателството и юриспруденцията). София: Право, 1920, с. 7.

112 Сборник на действуващите съдебни закони в Царството. Т. 1. Състав. Министер-
ство на правосъдието. София: Държавно книгоиздателство, 1936, 296–297.
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фондациите, то това, както отбелязват някои автори, са фондации 
sui generis (от собствен тип)113.

Вакъфът като религиозен институт, изваден от гражданско обра-
щение и съществуващ за вечни времена, влиза в колизия с най-раз-
нообразни клонове на правото. Въпросът за вакъфите непрекъснато 
се сблъсква с проблеми при спорове за обработваема земя, пасища, 
ливади, гори, градоустройство и градски парцели, наеми, наследство 
и т. н., и т. н. Казусите са прекалено многобройни, прекалено разно-
образни, а в редица случаи и прекалено незначителни, за да бъдат 
обяснени единствено като част от съзнателно планирана и целена-
сочено провеждана държавна политика. Извън постановленията на 
Устава от 1919 г., останалото законодателство рядко държи сметка за 
вакъфите. Правната регулация на модерната гражданска държава 
принципно не предполага особена ангажираност към запазването 
на дотогава съществувалата правно-религиозна симбиоза. Вакъф-
ският институт като цяло трудно се приспособява към основополага-
щите юридически принципи на една светска държава.

Авторитетни специалисти по историята на вакъфите в ислямския 
свят отбелязват „сложността на отношенията между тази инсти-
туция и държавата“ дори и в предмодерните мюсюлмански общес-
тва, а с настъпването на модерността „враждебността на държа-
вата срещу вакъфите“ става още по-осезаема. Европейският коло-
ниализъм е отрицателно настроен към тях, а колониалната враж-
дебност трайно прониква сред модернизаторите в мюсюлманските 
общества, като се запазва дори и в постколониалната епоха114.

От средата на 20-те до 50-те години на ХХ в. нова светска Тур-
ция предприема радикални мерки срещу вакъфите, а идеята за 
пълното им унищожение се радва на широка подкрепа в турското 
общество115. През 1935 г. бившият представител (капукехая) на Бъл-
гарската екзархия в Цариград Димитър Стаматов, който става пряк 
свидетел на кемалистките реформи, пише до МВнРИ: 

Как се установява вакъф, как се подържа, кой може да основава вакъф, 
каква част от имота си [да дарява] и пр. имаше шерийски правила. Но 
както правилата, така и приложението им бяха причинили такъв хаос по 
владението на недвижимите имоти, че Турското правителство отдавна 
е желаело да ги подведе под гражданския закон като ги освободи от 
шерията, но силна съпротива е срещало в мохамеданското духовенство. 

113 Kurban, D., Tsitselikis, К. Minority Foundations in Greece and Turkey. Istanbul: TESEV 
Publications, 2010, p. 7.

114 Çizakça, M. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh 
Century to the Present. Istanbul: Boğaziçi University Press, 2000. Online Edition, <https://
islamicmarkets.com/education/waqfs-during-the-turkish-republic> 10.01.2020 г.

115 Ibid.
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Сегашната Републиканска власт съкруши тази съпротива и между мно-
гото други реформи реформира и вакъфите било мохамедански било 
немохамедански. За това състави и сегашния закон, да ликвидира със 
старите вакъфи, основани преди 4 октомври 1926 от когато се приложи 
новия граждански закон116. 

От текста ясно си проличава пълното разбиране и одобрение на 
Стаматов към политиката на секуларизация на вакъфския инсти-
тут, провеждана в републиканска Турция.

След почти унищожителните удари, нанесени на вакъфите в Тур-
ция през втората четвърт на ХХ в., самият факт на оцеляването 
им е определян като „напълно неочакван“. Постепенното съживя-
ване на вакъфите в Турция отнема десетилетия, а инициативата 
принадлежи на Вехби Коч, един от най-големите турски предприе-
мачи, който се опитва да ги възстанови и реформира по подобие на 
американските благотворителни фондации. Една от първите и най-
важни крачки, които трябва да се направят, е реформа в законода-
телството. По-конкретно това означава изменения в турския граж-
дански кодекс от 1926 г., който е базиран на швейцарския граж-
дански кодекс117. С други думи, съществува един принципен кон-
фликт между вакъфа като институция, обвързана с религиозното 
право, и модерното европейско континентално гражданско право, 
което, независимо от съществуващите различия, е оформено под 
силното влияние на Наполеоновия граждански кодекс. По подобен 
начин българската държава формулира своята политика към вакъ-
фите, повлияна от разбирането за себе си не само като българска и 
християнска, но също и като модерна светска държава.

Неустановеният статут на вакъфа в България поражда изоби-
лие от най-различни интерпретации. Например, когато през 1925 г. 
Главният мюфтия се обръща към МВнРИ с молба да се изключат 
циганите от управлението на вакъфите, той се позовава на шери-
ата, „който забранява опекунството на циганите върху другите 
мюсюлмани“, като допълва: „… а известно е, че управлението на 
вакъфските имоти от настоятелствата на мюсюлманските общини 
не е нищо друго освен опекунство“118. От друга страна, когато в 
началото на 30-те години се намаляват наемите на фондовите земи, 

116 ЦДА, ф. 166К, оп. 1, а. е. 874, л. 65.
117 Çizakça, M. A History…, <https://islamicmarkets.com/education/survival-restoration-of-

waqfs-in-turkey> 10.01.2020 г. За правната рецепция, или дори правна трансплантация, 
на швейцарския граждански кодекс в Турция вж.: Velidedeoğlu, H. V. The Reception 
of the Swiss Civil Code in Turkey. – International Social Science Bulletin, 1957, No 9, 60–65; 
Özsu, U. Receiving the Swiss Civil Code: Translating Authority in Early Republican Tur-
key. – International Journal of Law in Context, 2010, No 6(1), 63–89; Örücü, E. A Legal Sys-
tem Based on Translation. The Turkish Experience. – Journal of Civil Law Studies, 2013, 
No 6(2), 445–473.

118 ЦДА, ф. 471К, оп. 1, а. е. 6, л. 5.
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възниква въпросът какво да се прави с вакъфите. Главното мюф-
тийство запитва своето началство – МВнРИ, дали постановленията 
на закона се отнасят „и до наемите на вакъфските земи принадле-
жащи на мюсюлманските вероизповедни общини, които не са фон-
дови, а такива завещани от частни лица за издръжката на мюсюл-
манските молитвени домове и за благотворителни цели“. Отгово-
рът на МВнРИ е: „Вакъфските имоти са фондови земи“119. Същевре-
менно при сделки с вакъфски имоти последните трябва да отгова-
рят на всички общи законови изисквания – поземлените имоти са 
вписвани в емлячните регистри и им се прави емлячна оценка, на 
вероизповедните общини са им необходими крепостни актове, нота-
риални актове и пр.120

Някои от споменатите в предишната част случаи са важни не само 
в своята конкретика, а поради факта, че стават повод МВнРИ да раз-
работи своя принципна позиция за юридическия статут на вакъ-
фите в страната. Становищата са дело на юрисконсулта на минис-
терството Богдан Кесяков. В случая ни интересува не доколко тъл-
куването на Кесяков е „правилно“ или „погрешно“, а единствено 
фактът, че изразява официална позиция.

Споровете относно управлението на видинското читалище 
„Шефкат“ са особено интересни поради юридическата обосновка 
на неговия председател. За да запази управлението на вакъфа и да 
не го предаде на местната мюсюлманска вероизповедна община, 
той настоява на нерелигиозния характер на читалището, което не 
трябва да се смята за вакъф, а „трябва да се счита за една лаическа 
институция в страната“121. На това се противопоставя Богдан Кеся-
ков, според когото:

… по естеството си вакъфите са специялни институции, познати само 
в мохамеданските страни, които поради особения характер на изразе-
ната в тях воля на наследодателя са неразделно свързани с религиозния 
култ на мусюлманите. […] От там също и различието по същество между 
вакъфа от една страна и обикновеното завещание или пък фондаци-
ята – от друга; първият, чисто верска институция, а второто и третата – 
лаически. Поради това, всеки опит да се третира казаната институция, 
поради някои нейни странични белези за лаическа, трябва да се счита за 
напълно погрешен. Който казва вакъф, с това означава едно единствено 
понятие, независимо от това дали вещта е определена за просветни, кул-
турни или други благотворителни цели. Обратното е с едно обикновено 
завещание122. 

119 Пак там, а. е. 25, л. 55, 57.
120 Пак там, ф. 166К, оп. 1, а. е. 874, л. 8, 12–13.
121 Пак там, оп. 2, а. е. 121, л. 55.
122 Пак там, л. 56.
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Особено показателен сякаш е фактът, че поради липсата на 
правна дефиниция за вакъф в българското законодателство на 
Кесяков му се налага да се позове на старите османски закони по 
въпроса, преведени в официално издание на Министерството на 
правосъдието от 1915 г.123.

Богдан Кесяков търси правни основания за своето становище и 
в българското законодателство, като ги намира в стария чл. 344 от 
Закона за наследството, отменен през 1938 г. Според него „лицата 
от мусюлманското вероизповедание наследяват по предписани-
ята на свещения им закон /шерията/ и по действующите до сега 
законоположения за наследството, ако те се съдят за наследство 
пред кадийските съдилища“. Допълнителна тежест на аргумен-
тите придава и фактът, че самият вакъф е учреден след Освобож-
дението „с решение № 32 на Видинския мюфтия от 27.VI.1896 г. с 
редовно извършено „вакъфнаме“, съгласно съществуващия шери-
ятски закон“124. Според интерпретацията на юрисконсулта на 
МВнРИ това означава, че учредяването на нови вакъфи в Бълга-
рия е напълно законно според българското законодателство поне до 
1938 г. По думите на самия Кесяков: „… и след освобождението, та 
до 20.VII.1938 г., учредяването на вакъфите е било допустимо и съоб-
разно с нашето законодателство щом като последното е допущало 
приложението на шериятския закон. Вакъфите са един от важните 
институти на тоя закон“125.

„Приложението на шериятския закон“ обаче далеч не е абсолютно, 
а е стриктно ограничено от правните рамки на едно светско законо-
дателство. Споменатият случай в малкото село Гюлеменово, Пазар-
джишко, дава друг повод на МВнРИ да разкрие своя цялостна пози-
ция по въпроса за собствеността на имотите на мюсюлманските 
вероизповедни общини. Основополагащият принцип е: „По общо 
начало, както светските, така и църковните учреждения и дру-
гите юридически лица могат да придобиват и владеят имущества 
доколкото законите в Царството им признават това право. Изри-
чен е в тая смисъл текста на чл. 27 от Закона за Соб[ствеността,] 
Имущ[ествата] и Сервитутите […]“126. По този начин юрисконсул-
тът на МВнРИ Богдан Кесяков потвърждава правото на мюсюлман-
ските вероизповедни общини в качеството им на „юридически лич-
ности“ да придобият и владеят имущества, но не по шериата, а по 
законите на Царството. Същото важи и за приемането на дарения 
и завещания, доколкото последните са предназначени за джамиите 
или училищата. Такива са вакъфските имоти. Бидейки „юридичес-

123 Пак там, л. 55.
124 Пак там, л. 55, 58.
125 Пак там, л. 58.
126 Пак там, а. е. 124, л. 60.



369Вакъфите В България между дВете СВетОВни ВОйни

ки личности“ обаче, „тия общини могат да притежават имоти при-
добити и на друго правно основание, извън тия по дарение и заве-
щание“. Придобиването на притежание „може да бъде осъществено 
на общо основание по един от признатите начини за придобиване: 
покупко-продажба, окупация, давностно владение и пр.пр.“. Пра-
вото на собственост обаче е свързано с редица ограничения, всич-
ките от които произтичат от българското гражданско законодател-
ство: „Неограничено на глед, поменатото по-горе право на придоби-
ване, обаче, трябва веднага да се отбележи, че то не може да бъде 
упражнявано освен съобразно с общите норми меродавни за раз-
ните случаи които могат да се представят на практика и спазването 
на които норми е условие за перфектността на притежанието“127.

Анализът на Кесяков продължава с уточнението, че вероизповед-
ните общини „не могат да притежават земи, които са извън тър-
говското обръщение“, т. е. собственост на държавата, за каквито се 
считат изоставените от напусналите страната турци и мюсюлмани 
изселници. Прави аналогия между „общите самоуправителни тела – 
градски и селски общини“ и „специалните самоуправителни тела – 
вероизповедните общини“. Вторите не могат да притежават повече 
права от първите. И за едните, и за другите важи „учредения над 
тях от държавната власт контрол“, съответно от МВРНЗ и МВнРИ. 
Затова за всяко придобиване или продажба на имот, поправка, 
издържане, отдаване под наем и т. н. всяка една мюсюлманска 
вероизповедна община трябва да иска разрешението на МВнРИ, 
което единствено е в положение да вземе окончателното решение128.

Становищата на юрисконсулта на Министерството на външните 
работи и изповеданията показват колко неясен си остава юриди-
ческият статут на вакъфския институт в България и половинча-
тата му адаптация към българското законодателство. Освен това 
имотите на вероизповедните общини влизат в периметъра на цяла 
плеяда законови и подзаконови нормативни актове, като крайното 
решение във всеки отделен случай принадлежи на МВнРИ.

Заключение

В периода между двете световни войни въпросът за вакъфите в 
България слиза от полето на голямата дипломация и не е специален 
предмет на международна защита, извън общите постановления на 
Ньойския договор. Той отпада от спорните въпроси в двустранните 
отношения между България и републиканска Турция, като е све-

127 Пак там, л. 61.
128 Пак там, л. 61–62.
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ден до вътрешнополитически проблем, който българските прави-
телства могат да решават по своя собствена преценка.

Решението е взето още през 1919 г. и остава непроменено до края 
на Втората световна война. Уставът за духовното устройство и 
управление на мюсюлманите в Царство България изземва управ-
лението на вакъфите от мютевелиите и го предава на настоятел-
ствата на мюсюлманските вероизповедни общини. По този начин 
вакъфите окончателно се трансформират в де факто общинска соб-
ственост. Същевременно обаче упражняването на правото на соб-
ственост от страна на общините е силно ограничено от въведения 
държавен контрол, като окончателните решения са в правомощи-
ята на държавната администрация.

В действителността нещата не се развиват толкова гладко. Прех-
върлянето на управлението на вакъфите върху настоятелствата на 
вероизповедните общини не става веднага, нито пък самото управ-
ление от настоятелствата е винаги безкористно и в полза на общ-
ността. Установеният стриктен контрол върху дейността на веро-
изповедните общини се оказва трудно да бъде упражняван, а при-
ложението на силно централизиращите постановления на Устава в 
практиката е смекчавано от политическите и културните реалии в 
страната.

И все пак, колкото и големи да са ограниченията и стриктен кон-
тролът върху управлението на вакъфите, които налага Уставът от 
1919 г., не те са основната заплаха пред съществуването на вакъ-
фите в България. Стриктното придържане към постановленията на 
Устава в повечето случаи е в полза на вероизповедните общини. 
Истинските проблеми започват там, където вакъфите биват поста-
вени под общия знаменател и третирани на общо основание.



ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

СЪДБАТА НА ВАКЪФСКИТЕ ИМОТИ В 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Георги Бурнаски

Краят на Втората световна война (1939–1945) поставя политичес-
ката ситуация в Югоизточна Европа, в това число и българо-

турските отношения, в непознати до онзи момент рамки. Само за 
няколко години светът се разделя на два противостоящи си лагера, 
а България и Турция остават от различни страни на идеологичес-
кия и икономическия конфликт. Това в голяма степен предопре-
деля трудните им взаимоотношения в следващите десетилетия, но 
и изправя мюсюлманските общности в България, техните тради-
ции и култура пред предизвикателствата на Студената война.

Ситуацията на живеещите в България мюсюлмани и преди 
1944 г. е незавидна. Като представители и наследници на водещата 
конфесионална група в предосвобожденската социална структура 
по българските земи, при изграждането на националната държава 
те биват натоварени с всички негативи от вековното противопос-
тавяне между българи и турци. Използвайки историческите кон-
фликти, изграждането на българското национално самочувствие в 
края на XIX и началото на XX в. стъпва на фолклорно-възрожден-
ската митология. Чрез използването на разграничението „борци – 
потисници“ държавата съзнателно или не оформя сред обществе-
ното мнение негативна представа за съвременното турско населе-
ние. По подобен начин се развива държавната пропаганда по отно-
шение на образа на Турция и мюсюлманите и след 1944 г.1 Новите 
насоки в българските политики, които Студената война донася, са 

1 Повече относно образа на Турция и турците в българското общество и пропагандата 
в оформянето на образите им вж.: Бурнаски, Г. Пропаганда на границата на два 
блока. Образът на Турция в българската литература и българското кино през 50-те и 
60-те години на ХХ век. – В: Минало и съвремие на Югоизточна Европа. Т. 1. Състав. 
М. Баръмова, Х. Беров. София: Университетско издателство „Св. Климент Охрид-
ски“, 2016, 264–291; Махон, М. Турското малцинство при комунистическа Бълга-
рия – политика на етничност и власт. – Либерален Преглед, 27 юли 2019 г. <http://
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свързани със страха от използването на мюсюлманското население 
в България за засилена намеса на Анкара във вътрешните дела на 
София или като претекст за турска военна интервенция на българ-
ска територия2. В центъра на вниманието на Народна република 
България по отношение на турската общност в страната са поста-
вени мюсюлманското население и влиянието на религиозната им 
организация, чието отъждествяване с османското минало и наслед-
ство стъпва на конфесионален маркер. Всъщност върху културно-
историческото наследство от времето на управлението на Високата 
порта, в това число и върху вакъфската собственост, се наслояват 
сходни негативни разбирания, които в голяма степен обясняват и 
последвалата им съдба.

Българската историография разглежда в детайли историята на 
мюсюлманските общности в България в годините на управление 
на Българската комунистическа партия (БКП). Интересът на исто-
риците датира още от 70-те и 80-те години на ХХ в., когато някои 
от представителите на тогавашния интелектуален елит сред тур-
ското население в страната публикуват монографии, разглеждащи 
следвоенното развитие на общността3. Изпълнени с „правилни“ от 
комунистическа гледна точка съждения и заключения, техните 
трудове носят типичните белези на политически контролиран нау-
чен процес, в който чрез детайлна фактология биват изтъквани 
успехите на държавната политика. В този смисъл изследванията 
на Али Алиев, Мехмед Бейтулов, Шукри Тахиров, Юсеин Мемишев 

www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/3579-turskoto-
maltzinstvo-pri-komunisticheska-balgariya-politika-na-etnichnost-i-vlast> 05.02.2020 г.

2 Развитието на българо-турските отношения в периода на Студената война е обект 
на редица изследвания: Баев, Й. Котев, Н. Изселническият въпрос в българо-тур-
ските отношения след Втората световна война. – Международни отношения, 1994, 
№ 1, 16–27; 1994, № 2, 50–61; Бибина, Й. Българо-турските отношения през 60-те и 
70-те години на ХХ век. – В: Проблемът Изток–Запад. България и Балканите. Със-
тав. Т. Стоилова. София: Асоц. Клио-96, 2006, 276–308; Калинова, Е. Българо-тур-
ските отношения от 20-те до края на 50-те години – в търсене на верния тон. – В: 
Общите граници на разбирателството. България и Турция – партньори в XX век. 
Състав. Д. Петрова. София: Международен център за изследване на малцинствата, 
2009, 83–110; Тодорова, Р. Българо-турски отношения след Втората световна война 
(40-те – 60-те години на ХХ век). – Исторически преглед, 1994/1995, № 5, 34–57.

3 Алиев, А. Формирането на научно-атеистичен мироглед у българските турци. София: 
Партиздат, 1980; Бейтулов, М. Животът на населението от турски произход в НРБ. 
София: Партиздат, 1975; Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строител-
ство на родината (Приобщаване на българските турци към изграждането на социа-
лизма). София: Партиздат, 1984; същият. Българските турци в борбата за укреп-
ване на народнодемократичната власт (1944–1948). – Исторически преглед, 1984, 
№ 4, 59–83; Петров, П., Мюслюмов, М. Дружни и единни през вековете. Сборник от 
исторически документи и спомени за турското население. София: БКП, 1966; Тахи-
ров, Ш. Българските турци по пътя на социализма. София: Издателство на Оте-
чествения фронт, 1978; Юнузов, К. Формиране на социалистически бит на българ-
ските турци. София, 1980 (неиздадена дисертация; налична в Държавен архив – 
Кърджали, ф. 1085, оп. 1, а. е. 6).
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и др. нямат приносен характер за натрупването на нови знания за 
разглежданата в настоящия текст проблематика, свързана със съд-
бата на мюсюлманската вакъфска собственост, тъй като те пред-
ставят ролята на религията изцяло в негативен контекст (в синхрон 
с партийните повели) и културно-историческото наследство логично 
отсъства от разказите им.

С падaнето на тоталитарния строй идеологическите окраски изчез-
ват от наратива за историята на мюсюлманите в Народна репуб-
лика България, но като цяло обемът информация относно съдбата 
на вакъфските имоти в разглеждания период не се променя значи-
телно. Трудовете на утвърдени съвременни учени, като Румен Авра-
мов, Искра Баева и Евгения Калинова, Улрих Бюксеншютц, Михаил 
Груев, Валери Стоянов, Ибрахим Ялъмов, Билял Шимшир и др.4, в 
своето многообразие и съвкупност предлагат детайлен прочит на 
политическата и социалната история на мюсюлманите в България 
през втората половина на ХХ в., но отделят скромно внимание на 
културно-историческото наследство в рамките на общността, в т. ч. 
и мюсюлманските култови сгради и свързаните с тях институции, 
и по-специално на участта, която го връхлита. За управлението на 
вакъфското наследство (култово-религиозно и имотно) в комунис-
тическа България вероятно не се говори поради дълбоките процеси 
на трансформация на цялата собственост в страната, които държа-
вата предприема още в първите следвоенни години. Друго обясне-

4 Аврамов, Р. Икономика на „възродителния процес“. София: Център за академични 
изследвания, 2016; Баева, И., Калинова, Е. „Възродителният процес“ – върхът на 
айсберга. Българската държава и турската етническа общност в страната. – В: 
Архивите говорят. Т. 55. „Възродителният процес“. Българската държава и бъл-
гарските турци (средата на 30-те началото на 90-те години на ХХ век). Т. 1. Със-
тав. И. Баева, Е. Калинова. София: Държавна агенция „Архиви“, 2009, 5–42; Бюк-
сеншютц, У. Малцинствената политика на България. Политиката на БКП към 
евреи, роми, помаци и турци (1944–1989). София: Международен център по пробле-
мите на малцинствата и културните взаимодействия, 2000; Груев, М. Погребална 
обредност и траурен канон при мюсюлманските общности: комунистическата идео-
логия срещу традициите. – В: Смъртта при социализма. Героика и постгероика. Със-
тав. Д. Колева. София: Център за академични изследвания, 2013, 212–229; Груев, 
М., Кальонски, А. Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунисти-
ческият режим. София: Институт за изследване на близкото минало, 2008; Желяз-
кова, А. Съдбата на турското малцинство в България. – В: Нова публичност. Бъл-
гарските дебати 1998. Състав. И. Еленков. София: Отворено общество, 1999; Кали-
нова, Е. Насилието в политиката на българската държава към българските турци 
(30-те – 80-те години на ХХ век). – История, 2004, № 3, 52–64; Калинова, Е. Българ-
ските турци в социалистическа България (1944–1989). – В: Българи и турци. Състав. 
В. Стоянов и др. София: Тангра ТанНакРа ИК, 2016, 178–220; Карахасан-Чънар, И. 
Етническите малцинства в България. София: Издателска къща ЛИК, 2005; Стоя-
нов, В. Турското население в България между полюсите на етническата политика. 
София: Издателство ЛИК, 1998; Ялъмов, И. История на турската общност в Бълга-
рия. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните 
взаимодействия, 2002; Şimşir, B. The Turks of Bulgaria (1878 – 1985). London: Oxford 
University Press, 1988.
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ние би следвало да се търси в избраните подходи на гореспомена-
тите изследователи, които разглеждат в по-голяма степен полити-
ческата история на мюсюлманските малцинства и съвсем повърх-
ностно дискутират проблемите на собствеността като наследство в 
общностите5. Специално отношение към имотите като важна част 
от стопанския разказ за историята на турското население в Бъл-
гария отделя Румен Аврамов в своята монография „Икономика на 
„възродителния процес“. Аврамов разглежда в детайли както опи-
тите на българската държава да въведе монопол над сделките с 
недвижима собственост на изселващите се мюсюлмани, легалните 
и нелегалните практики за заобикаляне на властовите разпореж-
дания, така и финансовите последствия за държавния бюджет, за 
населението и за външнополитическите разговори по оста София – 
Анкара6. В неговия изследователски фокус обаче вакъфските имоти 
също отсъстват.

Макар да разфокусира вниманието си върху редица теми, каса-
ещи историята на турското население в България, Билял Шимшир 
разглежда и въпроса за собствеността на бившите религиозни бла-
готворителни организации. В своята монография той засяга ней-
ното юридическо предаване и стопанисване в десетилетията от 
Берлинския конгрес до приемането на първия Устав на мюсюл-
манската верска организация (1919) и след това7. Обект на разказ в 
работата му над периода на управление на БКП са както норматив-
ните разпоредби, свързани със собствеността на мюсюлманските 
общини8, така и проблемите, отнасящи се до прехвърлянето на лич-
ната собственост на емигриращите в различните масови вълни 
турци9. Шимшир разбираемо поставя акцент върху договоренос-
тите, които правителствата в София и Анкара постигат, за контро-
лираното изселване в периода 1969–1978 г. – единственият дипло-
матически рамкиран процес на преселване на турци от България в 
Турция през годините на Студената война10.

Авторът, който разглежда в най-пълни детайли хронологически 
управлението на мюсюлманската религиозна организация в целия 
следосвобожденски период, в т. ч. и във времето на управление на 

5 Подходящ пример в това отношение е монографията „История на турската общност 
в България“, в която авторът Ибрахим Ялъмов спорадично и в различен контекст 
споменава ролята на имотите на турското население. Ялъмов, И. История на тур-
ската общност..., 283, 349–350, 405.

6 Вж. напр.: Аврамов, Р. Икономика на..., 474–485.
7 Билял Шимшир разглежда в различен исторически контекст съдбата на мюсюлман-

ските собствености в следосвобожденска България и ги съпоставя с международ-
ните договорености. За повече вж.: Şimşir, B. The Turks of Bulgaria…, p. 37, 53–56, 
79–80, 83–85, 89–94, 292–297, 310.

8 Пак там, 136–137, 140–141.
9 Пак там, 158, 175, 251–255.
10 Пак там, 251–255.
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БКП, е Исмаил Джамбазов11. В издадената му с решение на Коми-
сията по издателска дейност към Висшия мюсюлмански съвет към 
Главното мюфтийство книга Джамбазов отделя внимание и на 
историческите практики от втората половина на ХХ в., свързани с 
вакъфските имоти. Едностранният поглед, липсата на критичност 
към източниците и смесеният изследователско-есеистично-мемо-
арен тон на изданието обаче пречи да го причислим към сериоз-
ните историографски постижения. Въпреки това, в разказа за съд-
бата на вакъфското наследство не можем да игнорираме труда на 
Джамбазов, най-малкото защото той стъпва на основни норма-
тивно-правни документи и въвежда в обращение нова информа-
ция, касаеща развитието на институцията на Главното мюфтий-
ство. В този смисъл структурната еволюция на мюсюлманската 
религиозна организация в България, проследена в историческия 
разказ на Джамбазов, предоставя важна гледна точка и към съд-
бата на вакъфските имоти.

Принос към проблематиката, подложена на анализ в настоящия 
текст, има и Йомер Туран. В публикувано от него изследване, пос-
ветено на историята на вакъфите в българската държава12, са раз-
гледани трансформациите на собствеността на вакъфските имоти 
в целия следосвобожденски период, включително по време на 
бурните стопански промени от средата и края на 40-те години на 
ХХ в. Основавайки своето проучване на документи от архива на 
Министерството на земеделието, той дава детайлни количествени 
показатели за одържавените и конфискувани тогава вакъфски соб-
ствености по места, както и паричната равностойност, на която те 
са изплатени на мюфтийствата. Туран достига до заключението, 
че за общо 1164 дка земя в бюджетите на религиозната организа-
ция постъпват 5 121 834 лв.13 В своята статия Туран акцентира 
върху финансовите измерения на проблемите от втората половина 
на ХХ в., включително в посттоталитарния период, без да навлиза в 
дълбочината на процесите на трансформация на управляваната от 
мюсюлманските настоятелства собственост.

От гледна точка на публикувани източници настоящият текст 
стъпва най-вече на издадения през 2017 г. от Комисията за разкри-
ване на документите и за обявяване на принадлежност на българ-
ски граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) документален 

11 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите в България (1878 – 
2018). София: Мюсюлманско изповедание – Главно мюфтийство, 2018.

12 Turan, Ö. Bulgaristan’da Türk Vakıfları. – In: Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlera-
rası Sempozyumu Tebliğleri (Sofya, 21–23 Nisan 2000). Ed. Ali Çaksu. İstanbul: IRCICA, 
2002, 199–229.

13 Пак там, 217–222.
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сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията. Част IІ. Мюсюл-
манско изповедание и Католическа църква в България (1944–1991)“14. 
В неговия разширен електронен вариант са вместени редица любо-
питни архивни сведения относно ролята на тайните служби на кому-
нистическата власт сред мюсюлманското духовенство, което от 
своя страна би следвало да се стреми към опазване на вакъфското 
наследство. Други две поредици с публикувани документи също 
имат, макар и не така директен, принос към проблемите на изслед-
ването на вакъфите в Народна република България. Това са двутом-
никът „Държавна сигурност – смяната на имената – възродителният 
процес“, също издание на КРДОПБГДСРСБНА15, както и подбраните 
от Евгения Калинова и Искра Баева документи от Централния дър-
жавен архив (ЦДА) в София, публикувани отново в два тома през 
2009 г.16

Проучването на съдбата на недвижимото наследство на мюсюл-
маните в България през втората половина на ХХ в. изисква привли-
чане и на редица първични информационни източници. Правната 
регламентация, в това число управлението на покритите и непокри-
тите вакъфски имоти, е разгледана в настоящия текст въз основа 
на два типа извори. От една страна, това са обнародвани закони и 
правилници за прилагането им17, а от друга – уставите на мюсюл-

14 Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюл-
манско изповедание и Католическа църква в България (1944–1991). София: Комисия 
за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граж-
дани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия, 2017. Достъпен за свободно ползване на: <https://www.comdos.bg/%D0%9D%
D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D1%8F/darzhavna-sigurnost-i-veroizpovedaniyata-chast-ii-myusyul-
mansko-izpovedanie-i-katolicheska-tsarkva-v-balgariya-1944-1991> 06.02.2020 г.

15 Държавна сигурност – смяната на имената – възродителният процес (1945–1985). 
Документален сборник. Т. 1. София: Комисия за разкриване на документи и за обя-
вяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и ра-
зузнавателните служби на Българската народна армия, 2013; Държавна сигурност – 
смяната на имената – възродителният процес (1986–1990). Документален сборник. 
Т. 2. София: Комисия за разкриване на документи и за обявяване на принадлеж-
ност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия, 2013. Достъпни за свободно ползване на: < https://
comdos.bg/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%20%d0%b8%d0%b7%d
0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ds-smyanata-na-imenata-vazroditelniya-protses 
> 06.02.2020 г.

16 Архивите говорят. Т. 55. „Възродителният процес“. Българската държава и българ-
ските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Т. 1. Състав. 
И. Баева, Е. Калинова. София: Държавна агенция „Архиви“, 2009; Архивите говорят. 
Т. 61. „Възродителният процес“. Международни измерения (1984–1989). Т. 2. Състав. 
И. Баева, Е. Калинова. София: Държавна агенция „Архиви“, 2009.

17 Основните държавни нормативни актове, чиито текстове имат отношение към 
настоящия текст, са: Законът за изповеданията, приет през 1949 г. и изменен през 
1951 г.; Законът за трудовата поземлена собственост, приет през 1946 г.; Правилник 
за приложението на Закона за трудовата поземлена собственост.
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манското изповедание в България18. Стопанисването на мюсюлман-
ския имотен фонд е проучено на базата на архивни материали от 
Централния държавен архив в София (ЦДА) и най-вече чрез доку-
менти на Главното мюфтийство, съхранявани съответно във ф. 471К 
и във ф. 747, и на Комитета при МВнР по въпросите на Българската 
православна църква и на религиозните култове – ф. 16519. Извлече-
ната информация от посочените извори прави възможен анализ въз 
основа както на количествено натрупани данни, така и на подбрани 
илюстративни случаи.

Настоящата публикация цели да формулира основните проб-
леми, свързани с развитието на вакъфския въпрос в България в 
периода на управление на БКП, и да открои в каква посока биха 
могли да се насочат бъдещите изследвания по темата. За да се случи 
това, е необходимо на първо място да бъде уточнена нормативната 
уредба, касаеща вакъфските имоти, т. е. да се проследи какво пред-
ставлява тази собственост и кой я управлява. Важна задача е да 
се проучат механизмите за трансформация на вакъфите и да се 
откроят специфични сценарии за развитие на различните видове 
имоти – покрити и непокрити. Неразделна част от проблемите на 
османското недвижимо наследство са и молитвените домове в стра-
ната, така че тяхната съдба също следва да бъде разгледана. Пряко 
свързана с историята на стопанисваната от местните религиозни 
общини собственост е и темата за финансовите последици от про-
мените в собствеността. Икономическите следствия нанасят отра-
жения върху мюфтийските организации не само от гледна точка на 
физическата им възможност да поддържат сградните им активи (в 
т. ч. и религиозните храмове), но и от гледна точка на съхраняването 
на относителна независимост от държавния бюджет. Оттук логично 
следва да се постави въпросът за положението на мюсюлманските 
духовници в Народна република България и възможностите им 
на практика да прилагат теоретичните си задължения на покро-
вители на недвижимото културно-историческо наследство. В тази 
връзка важна гледна точка предлагат държавните практики при 
финансирането на верската организация на мюсюлманите в стра-
ната, както и степента на подчиненост на мюфтийската система от 
властовите политически механизми. Основната работна хипотеза 
е, че сборът от отговорите на поставените теми ще изгради по-ясна 
представа както за цялостното отношение на българската държава 
към вакъфската собственост в периода на управление на БКП, така 
и за конкретните политики и практики спрямо нея и нейните юри-
дически настойници.

18 В разглеждания период са приети 4 устава за духовното устройство и управление на 
мюсюлманите в България – през 1945 г., 1951 г., 1975 г. и 1986 г.

19 ЦДА, ф. 165, ф. 471К, ф. 747.
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Нормативната рамка, която регламентира собствеността и управ-
лението на вакъфското наследство в Народна република България, 
се състои основно от два типа документи – закони и устави. От най-
висока позиция и с най-общи текстове е Законът за изповеданията, 
приет през 1949 г. и изменен през 1951 г.20 В него, от една страна, 
са узаконени правата и свободите на всички граждани да изповяд-
ват избраната от тях религия, без да се притесняват от преследва-
ния или ограничения (чл. 1 и 4 от Закона), от друга, е регламенти-
рано, че изповеданията са отделени от държавата и в рамките на 
Конституцията са свободни да извършват религиозните си обреди 
(чл. 2 от Закона), а от трета, е уточнено, че уставите на отделните 
изповедания определят начините за избиране или назначаване на 
управителите и представителите им пред държавното ръководство 
(чл. 9 на Закона). Всъщност Законът за изповеданията ясно посочва, 
че въпросите за организационната структура на религиозните общ-
ности и за управлението на собствеността им трябва да бъдат тър-
сени в уставите им (чл. 30 от Закона).

В разглеждания период на управление на държавата от БКП са 
приети цели 4 устава за духовното устройство и управление на 
мюсюлманите в страната. Първият от тях е приет още през 1945 г., 
вторият – 1951 г., а през 1975 г. и 1986 г. са обнародвани и послед-
ните два. Текстовете във всички тях са много сходни и по същес-
тво не променят положението на мюсюлманското изповедание или 
вътрешната му структура. Основната разлика се съдържа в езика 
на документите, който отразява идеологическите криволичения и 
промените в политиките на държавата по „националния“ въпрос. 
Всъщност съдържанието им стъпва на първия въобще подобен 
устав от 1919 г.21 Той изиграва значима роля не само за съдбата на 
вакъфите в междувоенния период, но и задава рамката, в която 
ще се развива тяхната съдба в социалистическия период. В него 
за пръв път е регламентирано създаването на единно ръководство 
на благотворителните вакъфи. Член 168 гласи следното: „Всички 
общински вакъфи в Царството се управляват от настоятелствата 
на мюсюлманските вероизповедни общини“22. В следващите редове 
също е уточнено, че вакъфите, които към онзи момент се ръково-
дят от мютевелии (вакъфски управители) според учредителните им 
актове (вакъфнамета), се отнемат от ръцете на последните и се прех-
върлят към настоятелствата, а на мютевелиите настоятелството 
плаща предвиденото във вакъфнамето възнаграждение, като им се 
предоставя само правото на обикновен надзор върху тези вакъфи. 

20 Законът за изповеданията не търпи следващи промени до 1991 г. Обн. Държавен 
вестник [ДВ], № 48, 1 март 1949; Изм. ДВ, № 1, 2 ян. 1951.

21 Обн. ДВ, № 63, 26 юни 1919.
22 Пак там.
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Според Исмаил Джамбазов тези текстове са много важни за ислям-
ските учреждения, тъй като уточняват коя е материално-финансо-
вата основа на мюсюлманската религиозна дейност в страната23.

В Устава от 1945 г. се повтарят становищата от 1919 г., като един-
ствено в чл. 118 от Глава 7 е допълнено, че решението на всички 
възникнали спорове по управлението на вакъфите принадлежи на 
Министерството на външните работи и изповеданията, под чиято 
шапка е Главното мюфтийство24. Развитието на правилниците за 
духовното устройство и управление на мюсюлманите в страната 
през следващите десетилетия не посяга на тези разпоредби и по-
специално на мястото на вакъфите в системата на мюфтийствата. 
Организационната йерархия на мюсюлманската духовна структура 
следва логичен ред. На най-висока позиция е Главното мюфтийство 
със седалище в столицата и избираем главен мюфтия начело25, докато 
в страната са разположени мюфтийства, които отговарят за подо-
печните им райони и прилежащите към тях вероизповедни общини.

Втората глава от приетия през 1945 г. Устав уточнява какво пред-
ставлява всяка местна религиозна община – юридическо лице, обе-
диняващо поне 50 мюсюлмански семейства, имащо право да при-
тежава за поддръжка на джамиите и медресетата си движими и 
недвижими имоти и да приема със или без задължения дарения и 
завещания, направени в тяхна полза26. Ал. 9 от същата глава гласи: 
„Имотите на престанала да съществува мюсюлманска вероизпо-
ведна община [Kогато населението, изповядващо исляма на устано-
вено местожителство, е паднало под 50 семейства.] преминават за 
ликвидация върху Главното мюфтийство, което е длъжно веднага 
да пристъпи към ликвидация и да внесе паричното произведение 
в общия фонд на мюсюлманското вероизповедание в страната“27. 
Самите религиозни общини се управляват от избираеми настоятел-
ства, които управляват делата и имотите на съответните общини, 
включително бюджетите им, и ги представляват във всяко отно-
шение. Ръководството на общините също така назначава и увол-
нява джамийски служители и предлага кандидати за свещенослу-
жители28.

23 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите..., с. 114.
24 Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманите в България. София, 

1945. Гл. 7, ал. 118.
25 В първите години от тоталитарната власт Главният мюфтия се назначава от минис-

търа на външните работи и изповеданията. Устав за духовното устройство и управ-
ление на мюсюлманите в България. София, 1945, гл. 6, ал. 100. В следващите пра-
вилници текстът е сменен и позицията на Главния мюфтия е регламентирана като 
избираема, като изборът се осъществява от мюфтиите в страната.

26 Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманите в България. София, 
1945. Гл. 2, ал. 7–8.

27 Пак там, гл. 2, ал. 9.
28 Пак там, гл. 2, ал. 11, 16, 18 и 20.
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Юридическата рамка на собствеността и управлението на вакъф-
ските имоти в България през втората половина на ХХ в. е утвър-
дена още през 1945 г., а последвалите промени през 1951 г., 1975 г. и 
1986 г. имат изцяло козметичен характер. Нормативната система не 
допуска вакъфските имоти да съществуват извън ръководството на 
местните вероизповедни общини. Приходите от стопанисването им 
влизат именно в бюджета на общините, които от своя страна отчис-
ляват ежегодно по 10% от всички свои постъпления в бюджета на 
фонд „Духовенство и вакъфи“ към Главното мюфтийство29. Сред-
ствата от продажба или ликвидация на имоти на престанала да 
съществува община влизат в общия фонд на мюсюлманското веро-
изповедание в страната.

След края на Втората световна война обработваемата земя в Бъл-
гария, в т. ч. и поставената под контрола на мюсюлманските веро-
изповедни общини, претърпява мащабни преобразувания. Първо 
чрез Закона за трудовата поземлена собственост, а по-късно посред-
ством изграждането на трудово кооперативни земеделски стопан-
ства (ТКЗС) и държавни земеделски стопанства (ДЗС) голяма част 
от непокритата вакъфска собственост е отнета от стопанисването 
на религиозните общини. Общите данни, според доклад за поя-
вата, развитието и актуалните проблеми пред исляма в България, 
сочат, че преди началото на тези процеси земята на мюсюлман-
ските общини в страната е възлизала на 17 000 дка, от които 1100 
са гори30. След провеждане на поземлената реформа от 1946 г., на 
мюсюлманските вероизповедни общини са оставени ниви в пред-
видените в закона размери – по 30 дка, а за Добруджа – по 50 дка31. 
Разбира се, на някои места законът не е пунктуално спазен, като 
по усмотрение на поземления съвет при Дирекцията на земята 
на общините са оставени и повече декари32. Засадените с трайни 
насаждения биват щадени от правилника за прилагане на закона, 
така че имаме основание да смятаме, че останалите извън Държав-
ния поземлен фонд са именно такива.

Нямат право за запазване на земя по реда на предходните алинеи учи-
лищните, скотовъдните и др. фондове, религиозни общини, вакъфски и 
др. религиозни общества, освен посадените с трайни насаждения (лозя, 
овощни градини и пр.), които запазват по силата на чл. 21, т. 12 от Закона 
за ТПС33.

29 Пак там, гл. 3, ал. 35.
30 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 39.
31 Гл. 1, чл. 8 от Правилник за приложението на Закона за трудовата поземлена соб-

ственост. Обн. ДВ, № 189, 20 авг. 1946.
32 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 39.
33 Гл. 1, чл. 9; гл. 3, чл. 21 от Правилник за приложението на Закона за трудовата позем-

лена собственост. Обн. ДВ, № 189, 20 авг. 1946.
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Все още не е изцяло изяснено дали и в какъв размер държавата 
компенсира присвоените имоти на мюсюлманските вероизповедни 
общини. Законът за трудовата поземлена собственост, и по-точно 
чл. 25 от гл. 3 от него гласи, че:

стойността на причислените към фонда земи на манастирите, религи-
озни общини, църкви, джамии, вакъфски и други религиозни общества, 
частни пустеещи земи и частните общински земи се изплащат на право-
имащите по цената, по която са причислен към фонда34.

Цитираният в предните редове доклад за появата, развитието 
и актуалните проблеми пред исляма в България също твърди, че 
отнетите земи са изплатени на местните религиозни общини35. 
Йомер Туран, въз основа на извлечени данни от фонда на Минис-
терството на земеделието в ЦДА36, достига до подобни изводи, като 
посочва конкретната сума, която мюсюлманските общини получа-
ват за общо 1164 дка земя – 5 121 834 лв.37 От архивните фондове на 
религиозната организация на мюсюлманите тези данни нито могат 
да се потвърдят, нито да се отхвърлят, защото в тях няма следа кога 
и какви средства са изплатени. В бюджетите на Главното мюфтий-
ство и на фонд „Духовенство и вакъфи“ към него постъпления от 
подобно перо не са регистрирани38. Бюджетите на отделните рели-
гиозни структури пък са запазени от 1948 г. насетне и в тях също не 
фигурират данни за подобни приходи39. Липсата на информация в 
обобщените бюджети на мюфтийската система изискват навлизане 
в архивите на първичните вероизповедни общини и проследяване 
на конкретни, но разнообразни като специфики, случаи на прехвър-
ляне на бивши вакъфски имоти към държавния фонд, и то в поне 
няколко общини от различни краища на страната. Финансовите 
аспекти на продължилия десетилетия с диференциран интензитет 
процес на отнемане на мюсюлмански собствености (в т. ч. и наслед-
ствени вакъфски имоти) в полза на българската държава имат клю-
чово значение за реципрочните съдебни дела, които Главното мюф-
тийство води през първите десетилетия на XXI в. В този смисъл на 
въпроса дали и как са обезщетени мюсюманските общини за отне-

34 Обн. ДВ, № 81, 9 апр. 1946; попр. ДВ, № 93, 1 ян. 1946; изм. ДВ, № 291, 1 ян. 1947; изм. 
ДВ, № 131, 7 юни 1948; изм. ДВ, № 42, 20 февр. 1950; изм. ДВ, № 176, 27 юли 1950; 
попр. ДВ, № 191, 14 авг. 1950; изм. ДВ, № 29, 8 апр. 1952; изм. ДВ, № 90, 10 ноем. 1953; 
изм. ДВ, № 20, 9 март 1954; изм. ДВ, № 26, 30 март 1973.

35 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 39.
36 ЦДА, ф. 89, оп. 55.
37 Вж.: Turan, Ö. Bulgaristan’da Türk Vakıfları..., 217–222.
38 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 22, 27.
39 Утвърдените бюджети на мюсюлманските вероизповедни общини в страната са 

налични за периода 1948–1975 г. във фонда на Централния държавен архив. ЦДА, 
ф. 747, оп. 1.
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тите им в края на 40-те и през 50-те години на ХХ в. имоти ще бъде 
обърнато специално внимание в отделна бъдеща публикация.

Важно е да се уточни и каква е съдбата на частните турски учи-
лища след установяването на властта от страна на Отечествения 
фронт. След 9 септември 1944 г. желанието на новите управля-
ващи е насочено към установяване на централизирана власт над 
турското население чрез замяна на частните етнически и религи-
озни инициативи с държавни начинания. Тази политика достига и 
до областта на образованието, и по-конкретно до турските училища, 
които дотогава имат автономен характер и се финансират и управ-
ляват почти изцяло от мюсюлманските общности40.

Повишаването на просветното равнище на турското население 
е важна предпоставка за интегрирането на малцинството в пред-
стоящото изграждане на социалистическо общество. Това обяс-
нява бързите темпове на модернизация, които властите предприе-
мат през втората половина на 40-те години на миналия век. Взети 
са редица пряко свързани с просветното дело сред мюсюлманите 
решения41. От гледна точка на вакъфската тематика най-значима 
роля изиграва промяната в стопанисването на турските училища. 
Тази промяна е законово уредена с различни стъпки, предпри-
ети в рамките на едва няколко години. Първо чрез наредба-закон 
и постановление на Министерския съвет (и двата документа от 
1945 г.) са възстановени изборността на настоятелствата при част-
ните училища и е потвърдено задължителното обучение на децата 
от 7 до 15-годишна възраст без разлика на пол, народност и рели-

40 Според Валери Стоянов през 1885 г. образованието на мюсюлманите е нормативно 
регламентирано от държавата, предоставяйки възможност на етническите общнос-
ти да имат свои автономни училища. Финансирането им се осигурявало от вакъф-
ски приходи, от частни дарения и от самото население. Допускало се също така дър-
жавно субсидиране, но подобни случаи били изключителна рядкост. Ръководството 
на училищата било в ръцете на местни мюсюлмани, а контрол върху преподава-
нето извършвал окръжният мюфтия. Обучението се осъществявало изцяло на май-
чин език. Конституирани като частни институции, въпросните училища подпома-
гали запазването на религиозната, културната и езиковата идентичност сред тур-
ците. В същото време, бидейки отделени от официалната модерна образователна 
система в България, те били предпоставка за допълнителната сегрегация и изоста-
налост на мюсюлманите в страната. Липсата на политическа воля от страна на пра-
вителствата в София за целенасочено финансиране на малцинствените образова-
телни институции допълнително ограничавало техните материални възможности, 
с което се снижавало равнището на преподаване. Тази ситуация се запазила чак до 
20-те години на ХХ в., когато земеделците предприели конкретни стъпки към подоб-
ряване състоянието на турските училища. За подробности вж.: Стоянов, В. Тур-
ското население в България..., 70–74.

41 За подробности относно образователната политика сред турското население в 
периода вж.: Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строителство..., с. 19, 
50–59,103–108; Стоянов, В. Турското население в България..., 97–100; Ялъмов, И. 
История на турската общност..., 291–295.



383СъдБата на ВакъфСките имОти В нарОдна реПуБлика България

гиозна принадлежност42. На 27 септември 1946 г. е приет Закон за 
малцинствените училища, по същество представляващ допълне-
ние към общия просветен закон от февруари 1945 г., и чрез който 
официално държавата регламентира поемането на издръжката на 
бившите частни училища43. През септември 1948 г. правителството 
в София приема нов Закон за народната просвета, с който не само 
се препотвърждава държавния контрол на малцинствените школа, 
но и главната цел става обучението – възпитанието на учениците в 
марксистко-ленински дух44. Върху тази нормативна рамка се раз-
вива просветното дело сред турците до 1958 г., когато българската 
държава пристъпва към политики за ликвидиране на малцинстве-
ния характер на турските училища45.

Последиците от предприетата в периода 1945–1948 г. политика 
към одържавяване на контрола и финансирането на турските учи-
лища и от постепенното им унифициране с другите училища са 
многообразни. От една страна, по този начин официалната власт 
запазва статута им на малцинствени школа, обучението в тях про-
дължава да се води на майчин език, но лишава мюсюлманските 
общности и техните религиозни и обществени организации от 
инструменти за въздействие върху образователния процес в посе-
щаваните задължително (по закон) от деца мюсюлмани училища46. 
От друга страна, прехвърлянето на икономическата тежест от мест-
ните религиозни общини и общности към държавата не само поз-
волява по-доброто материално състояние и разширяването на учи-
лищната мрежа в районите със засилен малцинствен елемент, но и 
представлява облекчение върху бюджетите на тамошните мюсюл-
мански организации, чиито приходи също постепенно започват да 
зависят все повече и повече от държавната воля. В същото време 

42 Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строителство..., с. 52; Стоянов, В. 
Турското население в България..., 97–98.

43 За справка вж.: Бюксеншютц, У. Малцинствената политика на България..., с. 90; 
Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строителство..., с. 54; Ялъмов, И. 
История на турската общност..., с. 292; Şimşir, B. The Turks of Bulgaria…, 150–151.

44 Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строителство..., с. 55.
45 За повече относно мерките след 1958 г. вж.: Груев, М., Кальонски, А. Възродител-

ният процес..., 113–114.
46 Подобно мнение защитават Ялъмов и Шимшир. Ялъмов, И. История на турската 

общност..., с. 292; Şimşir, B. The Turks of Bulgaria…, 150–151. Би могло надълго да 
се обсъжда доколко ограниченията върху влиянието на мюсюлманите върху част-
ните училища не са инициирани в някаква степен и от самите тях. В историографи-
ята добре са засвидетелствани две ключови конференции на мюсюлмани, органи-
зирани от правителството през 1944–1945 г., в рамките на които самите представи-
тели на малцинството повдигат въпроса за поемането на издръжката на турските 
училища от страна на държавата. За справка вж.: Бюксеншютц, У. Малцинстве-
ната политика на България..., с. 89; Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото 
строителство..., 15, 21, 53–54; Стоянов, В. Турското население в България..., с. 96; 
Ялъмов, И. История на турската общност..., с. 281.
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сградният фонд на турските училища, според Закона от 27 сеп-
тември 1946 г., би следвало да се прехвърли към общия училищен 
фонд безвъзмездно47. Как на практика се прилагат текстовете на 
този закон е въпрос, чийто отговор би могъл да допълни знанията 
относно трансформацията на вакъфската собственост в края на 
40-те години на ХХ в. Разглеждането му обаче изисква поглед върху 
конкретни случаи и остава да бъде проверен в следващо изслед-
ване.

Обобщаването на правната регламентация на вакъфите уточ-
нява и собствеността, с която разполагат местните религиозни 
общности, както и начините на придобиването ѝ. Имотното със-
тояние на нисшите религиозни структури към периода непосред-
ствено след края на Втората световна война е оформено чрез полу-
чени и наследени вакъфски имоти, както и чрез дарения от мюсюл-
мани. Какво се случва обаче със земите на изселващите се от Бъл-
гария турци през втората половина на ХХ в.?48

При подготовка за изселването и по време на процеса по придо-
биване на изходяща виза от българските власти и на входяща от 
турските населението живо се интересува от възможността да пре-
несе инвентар, да продаде свои недвижими имоти и дали и как това 
е договорено между двете правителства. Темата за трансформа-
цията на собствеността на емигриращите през 1949–1951 г. турци е 
разгледана от Румен Аврамов49. Според него в посочения период, по 
подобие на сходната ситуация от 30-те години на века, държавата 
се опитва да наложи контрол над имотните сделки чрез забрана 
на директното продаване от едно на друго частно лице и налагане 
на транзакции само от страна на държавата50. И докато все пак в 
началото на изселническата кампания властта все още допуска гъв-
кав подход към желанието на турците да продадат своите имоти, то 
в края на 1949 г. сред нейните лидери и сред офицерските кадри на 
Държавна сигурност все повече се утвърждава идеята за недопус-
кане на сделки с недвижима собственост и присвояване на част-
ната собственост от страна на държавата51. Така през октомври 
1950 г. Министерският съвет приема поверителното Разпореждане 

47 Şimşir, B. The Turks of Bulgaria…, p. 151.
48 По време на управление на БКП (1945–1989) от България към Турция се осъществя-

ват три масови изселнически вълни. Първата е в годините 1949–1951, втората – в 
периода 1969–1978 г., а третата – през лятото на 1989 г. Детайлна информация за тях 
може да бъде намерена в множество исторически трудове. Вж. напр.: Аврамов, Р. 
Икономика на...; Стоянов, В. Турското население в България...; Ялъмов, И. История 
на турската общност...

49 Аврамов, Р. Икономика на..., 473–485.
50 Пак там, 473–474.
51 Пак там, 474–475.
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№ 651. Част от него се отнася до напускащите страната турци и до 
възможността за продаване на земите им и гласи следното: 

Разрешава се да се приемат от местните комисии по трудово поземлена 
собственост (ТПС) земите, които се предлагат от изселващи се турци, от 
собственици на перекендентни земи и от други земеделски стопани при 
условие, че притежателите им дадат доброволно писмено съгласие за това 
пред местния народен съвет. Местните комисии по ТПС да причислят 
тези земи в Държавния поземлен фонд, след което Министърът на земе-
делието да разпореди предаването им на Трудово кооперативни земедел-
ски стопанства (ТКЗС), Държавни земеделски стопанства (ДЗС) или мест-
ните народни съвети за стопанисване и срочно засяване52. 

Така описаната ситуация съвпада с първото по-сериозно настъп-
ление от страна на държавата към коопериране на земите, което 
допълнително усложнява трансформацията на собствеността. Авра-
мов отчита, че наблюдаваните процеси впоследствие имат хибриден 
характер, тъй като в тях определена роля играят както държавата, 
така и пазарът53.

В контекста на имотното притежание на мюсюлманските вероиз-
поведни общини процесите по промяна на собствеността на земите 
на изселващите се турци имат отношение дотолкова, доколкото 
засягат желаещите да завещаят своя земя на религиозните общини. 
В този смисъл един пример от Никополско става причина за уточ-
няване на възможностите тамошните религиозни организации да 
придобиват нови собствености. В края на 1950 г. е образувана пре-
писка между Председателя на турската вероизповедна община в 
Никопол, Главния мюфтия, директора на изповеданията, юристи 
от Министерството на външните работи и от Министерството на 
земеделието, в която се разисква може ли религиозната община да 
приеме подареното от населението недвижимо имущество54. Глав-
ното мюфтийство, позовавайки се на Устава за духовно устрой-
ство, заявява, че местната мюсюлманска структура може да при-
еме дарението – къщи, ниви, гори и други. При допитване до Дирек-
цията на изповеданията към Министерството на външните работи 
става ясно, че по принцип е възможно, но със следната уговорка: 
„Що се отнася, обаче, по-специално до полски имоти (ниви, ливади, 
лозя, гори и пр.) трябва да се спазват предписанията на Закона за 
трудовата поземлена собственост и се иска предварително за всеки 
отделен случай разрешение от Поземления съвет при Министерство 

52 ЦДА, ф. 165, оп. 1C, а. е. 55, л. 3.
53 Аврамов, Р. Икономика на..., с. 475.
54 ЦДА, ф. 165, оп. 1C, а. е. 55.
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на земеделието, одобрено от Министерски съвет“55. Имайки пред-
вид сблъсъка между желанието на населението да завещае имоти 
на вероизповедните общини едновременно със Закона за трудова 
поземлената собственост и с Разпореждане № 651 на Министерския 
съвет, изглежда, че придобиването на нова собственост от страна 
на религиозните общини е възможно само в изключителни ситуа-
ции и само когато се отнася до покрити имоти.

Документ от архива на Главно мюфтийство, датиран към 1979–
1980 г., дава добра представа за съдбата на обработваемите земи 
сред вакъфската собственост в България през ХХ в.56 Според посо-
чените в него данни в периода между 1878 и 1934 г. вакъфите се 
запазват по обем почти без промяна. Продажбите и събарянето на 
сгради са единични случаи, при които са търсени възможности 
с получените средства да се закупят други доходни имоти. След 
1934 г. положението се променя поради много причини – нарас-
налите данъци, с които се облагат вакъфите, наблюдаваната тен-
денция непрекъснато да се увеличават служителите към мюсюл-
манските общини и интензивните и продължителни изселвания на 
мюсюлманско население57.

В следвоенните години и десетилетия чрез образуването на ТКЗС 
и ДЗС по-голямата част от останалите за управление от мюсюл-
манските настоятелства непокрити имоти постепенно са присъе-
динени към окрупнени стопанства. Справка на Държавна сигур-
ност от септември 1975 г. предоставя ясна картина за мащаба на 
процеса по отнемане на собствеността на тези имоти. Според нея 
в средата на 70-те години на ХХ в. цялата обработваема вакъф-
ска земя възлиза на под 500 дка, разпарчетосани на дребно, и се 
намира предимно под юрисдикцията на Смолянското мюфтийство 
и малка част – в Северозападна България58. На други места в архи-
вите се цитират различаващи се в цифрово изражение данни, които 
обаче по същество потвърждават чувствителното намаляване на 
обработваемите земи, стопанисвани от мюсюлманските организа-
ции в страната59. Друг траен и неоспорим резултат от изземването 

55 Пак там.
56 Пак там, ф. 747, оп. 1, а. е. 297.
57 Пак там, л. 38.
58 Справка относно недвижимите имоти на мюсюлманските вероизповедни общини в 

страната (вакъфски имоти) от септември 1975 г. Публикувана в: Държавна сигур-
ност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповеда-
ние..., 198–203.

59 Според други данни в края на 70-те години на ХХ в. земите на всички мюсюлмански 
вероизповедни общини в България възлизат на 1366 дка, от които 328 се водят към 
гробищата. От посочената земя малко над 170 дка се обработва от мюсюлманските 
общини, а останалата се дава под наем за обработка на Аграрно-промишлени ком-
плекси – около 367 дка, и на частни лица – около 827 дка. ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, 
л. 39.
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на непокритите имоти от управлението на мюсюлманските вероиз-
поведни общини в Народна република България е, че след позем-
лената реформа само 120 общини притежават собственост и про-
дължават да изготвят свои бюджети. Останалите без обработваеми 
площи минават на издръжка към фонд „Духовенство и вакъфи“, 
към районните мюфтийства или разчитат на събиране на средства 
от населението, за да издържат своите молитвени домове и свеще-
нослужители60.

Обобщените за цялата страна данни се потвърждават и при по-
задълбочен поглед към конкретни райони. Така например, общо 
23-те религиозни структури към Шуменското мюфтийство към 
1955–1958 г. разполагат с едва около 770 дка обработваеми имоти61. 
Ако изключим от тази картина най-голямото село – Ясенково, в 
което се стопанисва близо 150 дка земя, то за другите над 20 рели-
гиозни общини остават наистина незначителни количества полски 
имоти – средно по под 30 дка на община. Тоест размерите се впис-
ват в рамките на разпорежданията на Закона за трудовата позем-
лена собственост. Друг важен кадър от илюстрираната в табли-
цата по-долу картина показва, че едва около 13% от 770-те дка се 
обработват директно от мюсюлманските настоятелства, докато над 
500 дка са отдадени за ползване на ТКЗС срещу символичен или 
никакъв наем. Едва две села успяват да отдадат свои земи за сто-
панисване на частни лица и да генерират пазарни приходи от тях – 
това са споменатото Ясенково и Сливак.

Собственост и обработваемост на земите на мюсюлманските 
вероизповедни общини в Шуменско към 1955–1958 г. (в дка)62

Община Общ обем 
земи ф. ТПС Частни лица ТКЗС

Макак  60 30  – – 30
Ясенково 143 –  – 40 103
Звегер   14 –  – – 14
Каменяк   63 33  – – 30
Черна   29 – 4 – 25

Развигорово
31  

и овощна 
градина

– Овощна 
градина – 31

Вехтово   75 – 28,5 46,5
Габрица   28 –  – – 28

60 Справка относно организационното устройство и структурата на Главно мюфтий-
ство – София и в страната от април 1975 г. Публикувана в: Държавна сигурност 
и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 
189–197.

61 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 51, л. 10.
62 Пак там.
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Изгрев 12 – 12 – –
Живково 13 –  – – 13
Единаковци 10 –  – – 10
Иглика 29 – 29 – –
Сливак 34 –  – 34 –
Хасово 25 –  – – 25
Добри 
Войников 17 –  – – 17

Страхилица 13 –  – – 13
Тимарево 12 –  – – 12
Осеновец 36,5 – 17 – 9,5
Черенча 16 – 10 – 6
Тервел 34 –  – – 34
Боян 28 –  – – 28
Черноглавци 5 –  – – 5
Климент 44 –  – – 44
Общо 771,5 63 100,5 74 534

Ситуацията в Шумен не е феномен. В рамките на Силистренското 
мюфтийство в същия период обработваемата земя на всяка една от 
23-те религиозни общини варира между 20 и 60 дка, но предимно по 
около 50 дка. Тоест отново резултатът е в синхрон с разпореждани-
ята на Закона за трудовата поземлена собственост. Всички полски 
имоти в района без изключение се стопанисват от ТКЗС, и то срещу 
минимален наем. Цели 36 религиозни настоятелства още през 50-те 
години на миналия век остават без непокрита собственост, в резул-
тат на което издържат молитвените си храмове с помощи от населе-
нието63. Едва 10 години след превземането на властта от страна на 
комунистите във Видинско местните мюсюлмански вероизповедни 
общини също остават почти без обработваеми площи. Вакъфската 
земя към 1955 г. в района представлява сумарно едва около 80 дка64.

Оценката на процесите по изземването на вакъфската поземлена 
собственост не може да е цялостна, ако не бъде представено зна-
чението на приходите ѝ за бюджетите на мюсюлманските общини 
в страната. Сведенията за приходите на общините от поземления 
фонд показват, че процесите по отнемането на стопанските имоти 
в полза на държавата сериозно намаляват както съотношението 
им сред приходоизточниците в бюджетите, така и общите средства 
на местните религиозни организации. Поради липсата на суми-
рани данни за цялата страна, ще приложим за пример данните от 
Видинския район.

63 Пак там, л. 13.
64 Пак там, л. 4.
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През 1930/1931 г. Видинската изповедна община има втория най-
висок приход за страната, като само в Пловдив се радват на по-
висок бюджет65. В същото време общини с далеч по-многобройно и 
компактно мюсюлманско население, като тези в Североизточна и 
Южна България, имат двойно или тройно по-ниски приходи. Ако 
трябва да сме съвсем точни – само сумираните приходи от наем 
на вакъфските имоти във Видинската община са повече от всички 
приходи във Варна, Русе, Разград, Шумен, Стара Загора, Хасково 
и др. поотделно66. Утвърдените бюджети от 1945 г. затвърждават 
водещата сред общините позиция на Видинското мюфтийство по 
приходоизточници. Сред над 120 одобрени бюджета на вероизпо-
ведни общини от цялата страна (но без Пловдив) то има най-висок 
приход – отново по-висок от общините в Шумен, Варна, Разград, 
Търговище и др.67

Приходоизточници в бюджета на Видинската 
мюсюлманска вероизповедна община68

 Сгради Поземлена 
собственост

Продажба на 
имоти

Каса в 
наличност

Други

1948 43% 30% – 13% 14%
1950 31% 51%  0  7% 11%
1952 31% 37%  0 26%  6%
1954 20%  1% 34% 42%  3%
1953 20%  4% 70%  2%  4%
1960 42%  1%       7,50%      33,50% 16%
1965       52,50%       0,30%  0%      34,50%      12,70%

За съжаление, в архива на Главното мюфтийство не са налични 
бюджетите на мюсюлманските вероизповедни общини за периода 
от 1945 до 1947 г. включително. Поради тази причина в горната 
таблица не е отразен ефектът от национализацията на земята от 
1946 г. Посочените данни обаче много ясно отразяват влиянието на 
процесите по коопериране на земята върху финансовите постъпле-
ния на общината. Всъщност Видин представлява интересен случай 
най-малко поради две причини. От една страна, поради спомена-
тите вече отчетени високи приходи в междувоенния период и през 
1945 г., а от друга, заради бунтовете в района срещу кооперирането 
през 1951 г., предизвикали оставката на тогавашния министър на 
земеделието Титко Черноколев и личната намеса на важни фигури 

65 ЦДА, ф. 166К, оп. 7, а. е. 79.
66 Пак там.
67 Пак там, ф. 747, оп. 1, а. е. 24.
68 Посочените данни са извлечени и обработени от следните източници: за 1948, 1950, 

1952, 1953, 1954 г. – ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 78; за 1960 и 1965 г. – пак там, а. е. 79.
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от централното ръководство на БКП като Цола Драгойчева и Тодор 
Живков69.

Извлечените от бюджетите на мюсюлманската община във Видин 
показатели свидетелстват за огромния спад на съотношението на 
приходите от поземлената собственост спрямо общите постъпления. 
На практика тяхната тежест в бюджета на общината нараства от 
30% през 1948 г. до 50% през 1950 г., но в рамките на едва три години 
е свалена първо на 4%, а впоследствие и на около 1%. В средата на 
60-те години на ХХ в. приходи от обработваеми площи де факто 
няма. На този фон се появяват други форми на приходоизточници, 
зависими от сделките с имоти, които ръководното настоятелство 
осъществява. Във водещ фактор в оформянето на бюджетите по 
време на управлението на БКП се превръща сградният фонд – соб-
ственост на общините. Неговата роля се запазва константна, макар 
също да има своите колебания главно през турбулентното за бъл-
гарската икономика десетилетие на 50-те години на ХХ в. В дълго-
срочна перспектива Видинската религиозна организация явно губи 
ценни приходоизточници, защото през 1975 г. общата стойност на 
нейните вакъфски имущества е вече значително под тази на общи-
ните в Шумен, Русе, Варна и Разград70.

Отклоненията от голямата картина в посока няколко специфични 
случая от различни краища на страната – Шумен, Силистра, Видин – 
повтарят заключенията от описаните по-рано обобщаващи доку-
менти. Голяма част от обработваемата земя на локалните мюсюл-
мански общини в цялата страна е отнета за сметка на държавата 
по силата на Закона за трудовата поземлена собственост, а остана-
лите малки количества полски имоти се обработват от колективните 
форми на аграрно стопанство срещу скромен или никакъв годишен 
наем. По този начин в единствен постоянен източник на средства за 
местните мюсюлмански настоятелства се превръща сградният им 
фонд. Какво обаче представлява и каква е съдбата на покритата 
вакъфска собственост в Народна република България?

Сградният вакъфски фонд в България през втората половина на 
ХХ в. се състои от два типа покрити имоти. Единият тип е този, 
който генерира приходи – това са жилищни, административни, тър-
говски и други подобни сгради, които се отдават под наем на частни 

69 Сумирана информация за надигането срещу кооперирането във Видинско и Кул-
ско вж. у: Груев, М. Колективизацията и социалната промяна в българското село 
(40-те – 60-те години на ХХ век). – В: История на Народна република България. 
Режимът и обществото. Състав. И. Знеполски. София: Институт за изследване на 
близкото минало, 2009, 356–359.

70 Справка относно организационното устройство и структурата на Главно мюфтий-
ство – София и в страната от април 1975 г. Публикувана в: Държавна сигурност 
и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 
189–197.
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лица, учреждения и търговски организации. Всяко мюсюлманско 
настоятелство може да сключва и сделки за продажба и закупу-
ване на подобен род сгради, стига да получи положителна санкция 
от Главния мюфтия и от директора на Дирекцията по вероизпо-
веданията. Вторият тип сгради са молитвените домове – джамии, 
месджиди, текета и тюрбета. Тяхната функция е чисто религиозна 
и във финансов план по-скоро изразходват средства от бюджетите, 
отколкото да добавят такива.

Ако се фокусираме върху първия тип сградна вакъфска соб-
ственост – тази, която религиозните общини отдават под наем, ще 
съзрем, че общото ѝ състояние през втората половина на ХХ в. не е 
особено добро. Голяма част от сградите са стари и паянтови, изис-
кват постоянна грижа и имат нужда от регулярни ремонти. Дори и 
масивните сгради обикновено са занемарени71. В този ред на мисли 
не е изненада, че разходите за издръжката на тези имоти в немалко 
случаи надхвърлят приходите от тях. Така например, справка на 
Държавна сигурност относно състоянието на вакъфите в България 
свидетелства за обща загуба на местните мюсюлманските организа-
ции в страната от около 40 000 лв. през 1974 г. при общи постъпле-
ния от наеми в размер на почти 200 000 лв.72 Същата справка инфор-
мира, че бюджетните разлики, изглежда, се покриват от сумите, с 
които общините разполагат на влог73.

Разпределение на недвижимите имоти по 
районни мюфтийства (1974 г.)74

Район Жилищни 
сгради

Административни, 
търговски, 
производствени и 
други сгради

Общ брой
Оценка на 
общата им 
стойност

Шуменско 17 26 43 191 655 лв.
Разградско   8 26 34 268 461 лв.
Кърджалийско   4   7 11   63 379 лв.

71 Справка относно недвижимите имоти на мюсюлманските вероизповедни общини в 
страната (вакъфски имоти) от септември 1975 г. Публикувана в: Държавна сигур-
ност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповеда-
ние..., 198–203.

72 Прави впечатление, че поне към средата на 70-те години на миналия век се забе-
лязват известни местни специфики. Мюсюлманските вероизповедни общини в 
някои райони все пак успяват да трупат печалба при отдаването на имотите си – 
дали заради по-доброто им състояние или поради по-добрите им пазарни пози-
ции, остава неясно. Софийското, Пловдивското, Смолянското и Кърджалийското 
районно мюфтийство имат положителен баланс, макар и с малко, докато остана-
лите са на загуба. Най-съществени в това отношение са проблемите в Разградското 
мюфтийство, чиито разходи надхвърлят с над 100% приходите от наеми. Пак там.

73 Според справката сумарно тези суми възлизат на около половин милион лева. Пак 
там.

74 Данните са извлечени от същата справка. Пак там.
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Айтоско   3 16 19 147 231 лв.
Толбухинско 12 17 29 234 999 лв.
Пловдивско 11 24 35 263 897 лв.
Софийско 12 15 27 238 356 лв.
Смолянско   0   6   6   53 000 лв.
Общо 67 137 204 1 460 978 лв.

От горната таблица е видно, че родопските мюфтийства разполагат 
с най-малко на брой вакъфски сгради, което определя и ниската 
им обща оценка. На другия полюс пък са мюсюлманските центрове 
в Разград, Пловдив, София и Толбухин (днес Добрич), чиито недви-
жими имоти сумарно имат най-висока стойност. Любопитно е, че 
Шуменското мюфтийство има най-голям брой имоти, но и най-
ниска средна стойност на имот (около 4457 лв.). В същото време най-
висока средна стойност на имот има именно Смолянското мюфтий-
ство, което разполага с едва 6 сгради.

От всички вероизповедни общини в страната най-високо са оце-
нени имотите, притежание на тези в Пловдивски окръг – 132 000 лв.75 
Без съмнение за това най-голяма роля има градският център, където 
са струпани ценни сгради. Те са разнообразни – както дребни имоти 
(етажи от къщи, цели къщи, дюкяни, празни места, бараки), които 
се отдават предимно на частни лица, така и по-големи имоти, които 
привличат като наематели големи и важни общински и държавни 
предприятия. В тази връзка е важно да отбележим, че в Пловдив 
вакъфска собственост се отдава на ключови за политическия, кул-
турния, образователния, а и битовия живот институции и организа-
ции. Между 1951 и 1970 г. за различни периоди от време сгради на 
местната мюсюлманска община се ползват от Отечествения фронт, 
Художествената галерия, Комитета за наука, изкуство и култура, 
отдел „Просвета и култура“ към Градския народен съвет, книжар-
ница „Москва“, Промишленото училище по обущарство, Деспред, 
„Балкантурист“, Оловно-цинковия комбинат, ТПК „Мебел“, ОТП „Топ-
ливо“, ДСП „Булгарплод“, ДП „Фотография“, универсалните магазини 
НАРМАГ, както и НАРКООП, Хоремаг, различни ресторанти, кафе-
нета, сладкарници и др.76 Всичко това ясно обрисува значимостта на 
вакъфските имоти за общественото пространство в градовете и по-
специално в Пловдив.

75 Справка относно организационното устройство и структурата на Главно мюфтий-
ство – София и в страната от април 1975 г. Публикувана в: Държавна сигурност 
и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 
189–197.

76 За периода 1948–1975 г. наемателите на вероизповедната община в Пловдив са опи-
сани детайлно година по година във ведомости № 1 към бюджетите на общината. 
ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 103–107.
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Другият тип сгради, които мюсюлманските общини в страната 
следва да поддържат в добро състояние, са религиозните домове – 
джамии, текета, тюрбета и месджиди. Пред изследването им през 
втората половина на ХХ в. обаче стоят редица проблеми. На първо 
място е трудността в установяването на бройката им, на второ – 
състоянието, в което те се намират, на трето – функциите, които 
извършват, и не на последно място – отношението на властта към 
тях. Данните за броя на джамиите в страната в различните доку-
менти си противоречат. Като изходни данни от началото на управле-
нието на БКП могат да се вземат тези от 1948 г., според които общо 
в страната има 1885 мюсюлмански религиозни постройки. От тях 
джамиите са 1149, сред които по онова време смятаните за негодни 
за ползване са 2577.

По-късните информации за броя на молитвените домове се раз-
минават. Във вече цитираната справка на Държавна сигурност 
относно недвижимите вакъфски имоти на първичните религиозни 
общини в страната от септември 1975 г. се твърди, че богослуже-
ние не се осъществява в почти половината от наличните 1039 джа-
мии, поради това че дублират други и не са необходими78. В друга 
справка на Държавна сигурност от 1974 г., която съдържа детайлни 
данни за всяко районно мюфтийство, е посочено, че общият брой 
на джамиите е 87479. Последното число изглежда по-вероятно, тъй 
като се потвърждава от трети документ, датиран в края на 70-те 
години на ХХ в. Според него мюсюлманските храмове са 874, но 
подчертава, че сред тях действащите са 716, а недействащите – 
15880. Към тези объркани сведения трябва да добавим, че в рамките 
на 30 години след Втората световна война в България са построени 
около 50 нови джамии. От тях над половината, цели 28, са в Разград-
ско, докато останалите са издигнати в Кърджалийско, Пловдивско, 
Айтоско и Шуменско81.

77 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 47, л. 1. В следващите листове от цитираната архивна единица 
са налични разбити данни и по мюфтийства, и дори по отделни населени места.

78 Справка относно недвижимите имоти на мюсюлманските вероизповедни общини в 
страната (вакъфски имоти) от септември 1975 г. Публикувана в: Държавна сигур-
ност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповеда-
ние..., 198–203.

79 Справка относно организационното устройство и структурата на Главно мюфтий-
ство – София и в страната от април 1975 г. Публикувана в: Държавна сигурност 
и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 
189–197.

80 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 297, л. 40.
81 Броят на новопостроените мюсюлмански храмове е посочен в две справки на Дър-

жавна сигурност, но данните се различават. В едната е отбелязана цифрата 43, а 
в другата – 50. Справка относно организационното устройство и структурата на 
Главно мюфтийство – София и в страната от април 1975 г. Публикувана в: Дър-
жавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско 
изповедание..., 189–197; Справка относно недвижимите имоти на мюсюлманските 
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В цифрово отношение тенденцията е към намаляване на броя на 
джамиите в Народна република България и увеличаване на про-
цента на неизползваните по предназначение сред тях. Тази посока 
на развитие се определя от няколко ключови фактора – все по-сил-
ната концентрация на турското население в определени райони на 
страната вследствие от периодичните масови изселвания, рецип-
рочното значително намаляване на мюсюлманите в други райони, 
физическото остаряване и разрушаване на молитвените средища, 
попадането на част от тях в градоустройствените планове на раз-
виващите се населени места и не на последно място – атеистичната 
политика на българските власти, която трудно подкрепя строител-
ството на нови религиозни храмове. Към 1959 г. вече в над 100 джа-
мии на територията на страната не се служи поради различни при-
чини. В Добричкото мюфтийство още през 1944 г. се отчитат изос-
тавени от изселило се през предходното десетилетие мюсюлманско 
население 16 джамии и няколко прилежащи към тях места. Занема-
рените храмове се рушат, жителите разграбват строителния мате-
риал и това определя и засвидетелстван в документите интерес на 
Главното мюфтийство собствеността им да се продаде възможно 
най-скоро, а средствата да влязат в общия мюсюлмански фонд82. 
Изселническата кампания от 1949–1951 г. добавя нов тласък на 
процеса по изоставяне на религиозни домове. Документите свиде-
телстват за подобни случаи в различни краища на страната – Тър-
новско, Варненско, Шуменско, Търговищко, Старозагорско и Кър-
джалийско83. В Пловдивската околия според тогавашната админис-
тративна уредба обаче някои от джамиите са непригодни за полз-
ване или защото са в окаяно състояние, или защото служат за други 
цели – например за складове на новообразувани ТКЗС-та84. В други 
случаи превръщането на мюсюлмански молитвени домове в скла-
дове, училища или жилища е следствие от изоставянето им, така 
че процесът по промяна на предназначението им се развива дву-
странно.

Съдбата на джамията в Радомир илюстрира, че на места в нача-
лото на 50-те години на ХХ в. храмовете са не само трансформи-
рани, но и ликвидирани. През 1952–1953 г. липсата на мюсюлмани 
в района е засвидетелствана официално. От размяната на доку-
ментация между различни институции се разбира, че джамията в 
града е една, но е сериозно увредена и представлява заплаха за уча-

вероизповедни общини в страната (вакъфски имоти) от септември 1975 г. Публи-
кувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 198–203.

82 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 48, л. 1–4.
83 Пак там, л. 9–11, 15–16.
84 Пак там, л. 12–13.
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щите се в непосредствена близост ученици. Главното мюфтийство 
се опитва да изтъкне необходимостта от опазването на джамията, 
но в същото време признава, че няма средства да поеме ремонта ѝ. 
В крайна сметка се съгласява тя да бъде съборена в случай, че мест-
ният Народен съвет няма намерение да я спаси от разруха. Както 
в сходни ситуации от предходните десетилетия, Главното мюфтий-
ство повдига въпроса да му бъде заплатен поне материалът от сгра-
дата85. Друг любопитен сценарий за преустановяване функциони-
рането на джамии се наблюдава в Кърджалийско, където в селата 
Каменяне, Звъника, Стар читак, Нов читак, Хаджиевци, Сухово и 
Дойранци храмовете остават в чашките на бъдещите язовири86.

Историята на вакъфските имоти и сгради, в частност в Народна 
република България, зависи от много на брой и различни фактори, 
но като най-универсален може да бъде откроен сблъсъкът им с 
модернизацията на населените места. Социалистическият идеал за 
симетрия твърде често пренебрегва мюсюлманското архитектурно 
и културно наследство за сметка на моментната жилищна необхо-
димост или на градоустройствените планове. Редица сгради – соб-
ственост на мюсюлманските вероизповедни общини, се оказват 
жертви на конструирането на новите градски и селски центрове, 
жилищни квартали, пазари, културни домове. Така в с. Лиляк, Тър-
говищко, още през 1950 г. една от двете местни джамии е преобра-
зувана в читалищно кино без особена съпротива от страна на насе-
лението, тъй като в резултат на изселвания броят на мюсюлман-
ските жители чувствително е намалял87. В близкото с. Опака пък 
мюсюлманската община получава през 1953 г. протокол, с който 
ѝ се съобщава, че, за да се построи новият административен цен-
тър на селото, се отчуждава мястото на джамийското настоятел-
ство, джамията и три имота, в които е включено и турското учи-
лище. Местната мюсюлманска общност възразява срещу това – за 
разлика от ситуацията в с. Лиляк, в с. Опака няма друга джамия 
или училище. Джамийското настоятелство твърди, че притежава 
всички необходими нормативни документи, които удостоверяват 
собствеността върху имотите, а Дирекцията на вероизповеданията 
отправя конкретни питания до Околийския съвет на депутатите в 
Поповско. Въпреки това, отговорът е красноречив: „Не съществува 
друга възможност за изменение и незасягане на молитвения дом, 
тъй като е определен и утвърден от Министерството на комунал-
ното стопанство и благоустройството [...]“88.

85 ЦДА, ф. 165, оп. 5, а. е. 124, л. 1–7.
86 Пак там, ф. 747, оп. 1, а. е. 48, л. 15.
87 Пак там, ф. 165, оп. 3, а. е. 302, л. 1–3.
88 Пак там, оп. 5, а. е. 123, л. 1–6.
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По подобен начин се трансформира вакъфска собственост и в 
други краища на страната. През 1956 г. голяма част от двора на 
джамията „Чарши джами“ в Омуртаг е иззет по решение на Изпъл-
кома на Градския народен съвет с цел върху него да се установи 
кооперативен пазар89. В Ямбол нива, намираща се до турските гро-
бища, собственост на вероизповедната мюсюлманска община, се 
оказва част от плана за изграждането на два нови жилищни квар-
тала и през 1959 г. е отнета от управлението на местното настоя-
телство90. Преписка в архива на Дирекцията на изповеданията от 
същата година разкрива съдбата и на „Кърмъзъ джамия“ в Кар-
лово91. Според нейното съдържание в последния градоустройствен 
план храмът предстои да бъде съборен, защото в непосредствена 
близост до него ще се строи културен дом. Тамошната мюсюлман-
ска община се опитва да запази религиозния храм, но преписката 
приключва без информация за последвалия развой92. Развитието на 
съдебното дело от началото на XXI в., което Главното мюфтийство 
води за вакъфския имот, предоставя информация, че сградата е 
била съборена на по-късен етап, в края на 60-те години на миналия 
век, а на нейно място е изградено читалище „Васил Левски“93. Макар 
и по-слабо известна, джамията в с. Козица, Поповска община, също 
има интересна съдба. Местният народен съвет предлага събаря-
нето ѝ, за да се дострои турско училище и да му се разшири дво-
рът. Сред доводите на местната власт личат, от една страна, навли-
зането на храма в територията на съседното шосе, от друга – твърде 
близкото му разположение до турското училище, а от трета – есте-
тическото загрозяване на общия архитектурен план на селото94. За 
сметка на това мюсюлманската община аргументира значението на 
храма като единствен не само за с. Козица, но и за близкото с. Зара-
ево. Дирекцията на изповеданията се опитва да спаси сградата и 
в крайна сметка отдел „Градоустройство“ към Министерството на 
комуналното стопанство и благоустройството излиза с препоръка 
към селсъвета към онзи етап (1954) да не събаря молитвения дом95.

Един от проследените в архивните източници случаи на трансфор-
мация на вакъфски имоти в Народна република България е свързан 
с ограждането на земи, намиращи се в непосредствена близост до 
знаковото теке Демир Баба в Исперихско. В периода 1954–1956 г. 

89 Пак там, оп. 6, а. е. 207, л. 1–5.
90 Пак там, оп. 8, а. е. 87, л. 1–4.
91 Пак там, а. е. 86, л. 1–3.
92 Пак там.
93 News.bg. Карлово спечели делото срещу мюфтийството за Кармазъ джамия. 17 

април 2015 г. <https://news.bg/crime/karlovo-specheli-deloto-sreshtu-myuftiystvoto-za-
karmaza-dzhamiya.html> 27.11.2019 г.

94 ЦДА, ф. 165, оп. 5, а. е. 121, л. 1–12.
95 Пак там.
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група инженери намират на голяма дълбочина вода, подходяща 
за напояване на част от Добруджа. Находището е значително, тъй 
като първоначално е изчислено, че водата ще е достатъчна за водо-
снабдяване на 49 села, а на по-късен етап дори се обсъжда брой-
ката от 70 населени места96. За да се предпазят изкопаните кла-
денци, те биват оградени в радиус от 1500 метра. В тази зона влизат 
и земите около текето Демир баба. Разградската религиозна община 
чрез Главното мюфтийство се притеснява, че то и земите около него 
ще опустеят и иска да бъде оставен път до него, да се коригира 
обхватът на оградените земи, така че мюсюлманите да могат да 
го посещават и да се успокоят притесненията им, че бъдещето на 
текето е застрашено. Молбата е отхвърлена, но култовият комплекс 
все пак остава извън обхвата на загражденията. Макар този случай 
да не представлява класически пример за директна трансформа-
ция на употребата на храм, то той ясно илюстрира специфичен тип 
механизъм за засягане на финансовите интереси на религиозната 
община, чрез който е преустановен приходът на средства от земите 
и сградите около текето97.

По друг модел се развиват казусите със собствеността, управля-
вана от религиозното настоятелство в Стара Загора. През 1956 г. 
е отворена преписка по искането на Градския народен съвет 
да събори 13 вакъфски магазина при ремонт на „Ески джамия“ 
(позната и като Джамията на Хамза бей), която през 1954 г. е обя-
вена за културен паметник98. Местната религиозна организация 
иска да бъдат съборени по-малко на брой дюкяни и тя да бъде ком-
пенсирана с подобни като брой и най-вече като наем имоти в града. 
Местната управа обаче първоначално предлага в замяна едва 
5 дюкяна, чийто общ приход от наем би представлявал не повече 
от една трета от сумата, която джамийското настоятелство гене-
рира от определените за събаряне магазини и кафенета. В резултат 
на възражение от страна на Главното мюфтийство Градският наро-
ден съвет накрая предоставя равностоен брой магазини, и то в по-
съвременни постройки, уточнявайки, че те би трябвало да донесат 
относително подобен наем. В крайна сметка приходите в бюджета 
на мюсюлманската община (които се генерират изключително от 
наеми на имоти) се очаква да спаднат с около 23% на годишна 
основа99. Именно предвидените финансови загуби принуждават 
джамийското настоятелство да опита да си върне собствеността 
върху сградата на бившото кафене „Чам Кория“, чрез търговската 
дейност на която да бъде компенсиран бюджетът на религиозната 

96 Пак там, оп. 7, а. е. 87, л. 1–8.
97 Пак там.
98 Пак там, оп. 6, а. е. 211.
99 Пак там, л. 9.
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община. Молбата на мюсюлманската общност обаче не е одобрена, 
защото в територията на бъдещата градинка около „Ески джамия“ 
влиза и имотът, върху който се намира кафенето100.

Три години по-късно, през 1959 г., имотните казуси в Стара Загора 
вече засягат другата джамия в града – „Хаджи Мемиш“. Желанието 
на местния парламент е да я събори за кооперативно жилищно стро-
ителство, а аргументацията е свързана с необходимост от ремонт на 
кубето на храма, което е задължение на вероизповедната община, 
собственик на сградата101. Джамийското настоятелство обяснява 
липсата на ремонт с отсъствието на сътрудничество от страна на 
институциите. Вероизповедната община иска още през 1958 г. да 
продаде половината от двора на джамията, за да я ремонтира, но 
свободна продажба не ѝ е позволена. Нещо повече – регламентира-
ната цена на имота е занижена и не би била достатъчна за ремонт102. 
Управата на религиозната организация защитава „Хаджи Мемиш“ 
и настоява, че към 1959 г. тя е единствената действаща джамия в 
града. Животът в нея и около нея процъфтява, тъй като „Ески джа-
мия“ е формално вече четири години в ремонт, а де факто е обър-
ната на склад. Паралелно с това местната мюсюлманска управа 
твърди, че все още не е получила нотариалните актове на 8-те мага-
зина, с които се сдобива в замяна на разрушените три години по-
рано 12 дюкяна, а вече е разбрала, че придобитите нови имоти също 
са предвидени за събаряне103. В телеграфен стил Градският народен 
съвет в Стара Загора отговаря, че искането за отмяна на бутането 
на джамията е неоснователно104.

През 1960 г. споровете около „Хаджи Мемиш“ продължават. В пре-
писките се включват вече не само Главното мюфтийство и Минис-
терството на външните работи, но и Министерският съвет. В крайна 
сметка е уточнено, че няма друг действащ религиозен мюсюлман-
ски храм в града и че направената оценка на старата джамия и 
прилежащия ѝ двор е твърде занижена105. Главното мюфтийство 
предлага, ако толкова се налага събарянето на джамията, то това 
да се случи, след като другият храм бъде ремонтиран и отворен за 
богослужение. Предложението е прието от Комитета по въпросите 
на Българската православна църква и религиозните култове към 
Министерството на външните работи106. Към края на ХХ – началото 
на ХХI в. обаче и двете джамии в Стара Загора вече не функцио-
нират като молитвени храмове. „Хаджи Мемиш“ е съборена преди 

100 Пак там, л. 10.
101 Пак там, оп. 8, а. е. 89, л. 1.
102 Пак там.
103 Пак там, л. 2–3.
104 Пак там, л. 4.
105 Пак там, оп. 8, а. е. 174, л. 6.
106 Пак там, л. 4–5.
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края на управлението на БКП107, докато „Ески джамия“ е ремонти-
рана на два пъти, преди да бъде превърната в Музей на религиите 
през 2011 г. по проект на Оперативна програма „Регионално разви-
тие“ на Европейския съюз108.

Отнемането на собственост от местните вероизповедни общини 
под претекст, че тези имоти се намират върху райони, предви-
дени за благоустрояване, е процес, който засяга цялата страна и 
не може да бъде разглеждан отделно от общото негативно отноше-
ние на комунистическата власт едновременно спрямо религията 
и спрямо мюсюлманските общности в страната. Изземването на 
сграден фонд бива компенсирано по два различни начина. Най-
често вакъфските имоти се обезщетяват с парични суми, но се сре-
щат и случаи на размяната им за други сгради, приходите от които 
обаче по неписано правило винаги са по-ниски в сравнение с тези 
от отнетите земи.

Постепенното намаляване на броя на имотите – собственост на 
вероизповедните общини, довежда и до осезаемо намаляване на 
приходоизточниците в бюджета им, а оттам – и до спад в самите 
бюджети. Икономическият интерес на локалните религиозни общини 
след изземването на обработваемите земи чрез Закона за трудовата 
поземлена собственост и след процеса по формиране на ТКЗС-тата 
е директно насочен към сградния им вакъфски фонд, който остава 
единствен приходоизточник. В този смисъл логично е членовете на 
джамийските настоятелства, свещенослужителите и районните 
мюфтии да се опитват да защитят интересите на своите общини. 
Намеренията на държавата обаче прозират в някои коментари на 
водещи обществено-политически функционери по отношение съд-
бата на сградния фонд на мюфтийствата. През март 1977 г. Михаил 
Карагяуров, тогава секретар по идеологическата работа в Окръжния 
комитет на Отечествения фронт в Кърджали109, в свой доклад, наре-

107 Не ми е известно точно кога джамията „Хаджи Мемиш“ е съборена, но впоследствие 
на нейно място е издигната планираната още през 1959 г. жилищна сграда.

108 Големият ремонт на „Ески джамия“ е усложнен допълнително през 70-те години на 
ХХ в. след започнали разкопки около нея. Едва в началото на следващото десети-
летие ремонтът е приключен, но през 1980 г. или 1985 г. минарето е съборено (спо-
ред различни източници) и богослужения в храма не са провеждани. В посткому-
нистическия период джамията, или по-точно предназначението на сградата ѝ, е 
обект на дискусии и спорове. Главното мюфтийство води и дело за собствеността 
на джамията. Трънкова, Д., Георгиев, А., Матанов, Х. Пътеводител за османска 
България. София: Vagabond Media, 2011, 136–139; Kiel, M. The Incorporation of the 
Balkans into the Ottoman Empire, 1353–1453. – In: The Cambridge History of Turkey. 
V. 1. Ed. K. Fleet. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 171; <https://bnr.
bg/post/100074085/zapochva-deloto-za-sobstvenostta-na-eski-djamiya-v-stara-zagora> 
23.12.2019 г.

109 За подробности относно различните позиции, които Михаил Карагяуров заема в 
Окръжния комитет на ОФ в Кърджали, вж.: Ингилизов, Т. Отечественият фронт в 
Кърджалийски окръг. – В: История на Отечествения фронт/съюз в България. Т. 2. 
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чен „Някои мисли върху мохамеданското вероизповедание и атеис-
тичната дейност“, изказва мнението, че вакъфските имоти трябва 
да приемат статут на държавна собственост110. Според него „дохо-
дите от тях [вакъфските имоти] могат само да разширят условията 
за злоупотреби и трудноконтролируеми финансови машинации“111. 
Карагяуров смята, че религиозните общини не бива да продължа-
ват да осъществяват стопанска дейност, тъй като, от една страна, 
държавата осигурява работната заплата на духовните лица, а от 
друга – приходите от наеми на имоти на практика не се използват 
за ремонти на храмове, тъй като най-важните сред тях постепенно 
се обявяват за национални паметници на културата и държавата 
поема грижата за тях112. Формулата за бъдещето на религиозните 
домове, която той чертае, съвпада с практиките за отнемане на соб-
ственост от мюсюлманските вероизповедни общини: 

Без да се засягат остро религиозните чувства на вярващите, изоставе-
ните и годни за експлоатация джамийски сгради трябва да се дадат на 
масовите организации и държавните учреждения – за клубове, агит-пун-
ктове и други заведения. Там, където има джамии в едно и също селище 
не е целесъобразно да съществуват и месчиди за богуслужение. Тези мес-
чиди бива да се превърнат постепенно, там където има за това условие, в 
кафенета и други заведения. […] Целесъобразно е теккетата постепенно 
да се оставят на забрава. В тяхно лице не може да се намери никакъв 
паметник на културата113.

Още по-категорична заявка за постепенна ликвидация на собстве-
ността на религиозните общини дава офицер от Държавна сигур-
ност през март 1976 г.114 На проведено през февруари 1976 г. в София 
годишно заседание на главния мюфтия с районните мюфтии от 
цялата страна се обсъждат редица проблеми на мюсюлманите в 
страната, включително е поставено искането отчуждаваните раз-
лични вакъфски имоти и храмове да бъдат обезщетявани не с 
парични суми, а с други недвижими имущества. Писмените комен-
тари по поставените от мюфтиите въпроси на наблюдаващите офи-
цери от Държавна сигурност са красноречиви: „Отчуждените имоти 

Състав. И. Баева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 
2012, 351–369.

110 ДА–Кърджали, ф. 808, оп. 3, а. е. 44, л. 41.
111 Пак там.
112 Пак там.
113 Пак там.
114 Информация относно проведеното в София съвещание с районните мюфтии от 

20.02.1976 г. Публикувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Докумен-
тален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 221–226.
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да се заплащат и в никои случаи не заменят, за да се отива посте-
пенно към ликвидиране на материалната база на религията“115.

Отнемането на собственост от религиозните общини има ясно 
откроими ефекти върху финансовото състояние не само на дреб-
ните организационни единици, но и върху мюфтийствата, включи-
телно в централата в София. Процесът по ликвидиране на иконо-
мическата независимост на мюсюлманското духовенство започва с 
приобщаването на обработваемите земи към общия поземлен фонд 
и към новите социалистически аграрни стопанства и продължава с 
поетапното изземване на сградния вакъфски ресурс, в това число 
и на религиозните храмове. Възможностите за независимо захран-
ване на бюджета на вероизповедните общини постепенно са нама-
лявани на фона на увеличаването на тежестта на централизирано 
субсидиране на дейността на Главното мюфтийство от страна на 
държавата116. По същество този финансов лост за натиск е и поли-
тически. С отнемането на приходоизточниците на мюсюлманските 
общини, съответно намаляването на самите бюджети и увеличе-
нието на зависимостта на духовния елит от държавното финанси-
ране, се затвърждават още повече възможностите за намеса на дър-
жавата в поведението и позициите на мюфтиите и имамите. Поли-
тическият ефект от засилената финансова подчиненост на религи-
озната организация на мюсюлманите в Народна република Бълга-
рия от държавата става най-ясно забележим в кризисните за аси-
милационната политика на комунистическия режим 1985–1986 г. 
Тогава в подкрепа на насилственото преименуване на турците в 
страна и на продължаващата с пълна сила кампания за замяна на 
празнично-обредните календар и практики са впрегнати всички 
пропагандни техники, включително и публичната подкрепа, засви-
детелствана от религиозния елит на мюсюлманите. Всички висши 
духовници и имами излизат с декларации пред Българската теле-
графна агенция, в периодичния печат и на други всевъзможни 
публични места, за да защитават т. нар. „възродителен“ процес и 
да отричат позициите на турски и западни медии, твърдящи, че в 
България се нарушават правата на мюсюлманите117. Редица авто-
ритетни фигури в системата на управлението на мюсюлманското 
духовенство изиграват своята роля на водачи на „спонтанното осъз-
наване“ на турците, активно съдействайки за „възстановяването“ 
на имената и давайки личен пример118. В отплата за тази подкрепа 

115 Пак там, с. 226.
116 За справка вж. бюджетите на Главното мюфтийство: ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 22.
117 Справка за обстановката по линия на исляма от 19.09.1986 г. Публикувана в: Дър-

жавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско 
изповедание..., с. 371.

118 Пак там.
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през 1986 г. държавата най-накрая решава „някои важни социални 
проблеми“ на мюсюлманското духовенство, като увеличава годиш-
ната субсидия с над 50% – от 632 000 лв. на 1 330 000 лв.119

Посочените в предишните страници случаи на трансформация на 
вакъфски сгради в различни краища на страната илюстрират, от 
една страна, отношението на държавната власт към религиозното 
и културното наследство на мюсюлманите в страната, от друга – 
невъзможността на местните настоятелства да защитят управлява-
ните от тях имоти, а на места – и отказа на същите настоятелства да 
се борят за опазване на архитектурните паметници. Именно изби-
рателните и не съвсем настойчиви опити на официалните предста-
вители на мюсюлманското духовенство да закрилят вакъфската 
собственост в разглеждания период насочват настоящия текст 
към зависимостта на религиозната организация на мюсюлманите 
в страната и нейните централни и местни авторитети от партий-
ните политики на БКП. В тоталитарната система на управление, 
въведена, утвърдена и практикувана от Комунистическата партия 
в България през втората половина на ХХ в., независими действия 
на религиозни структури и издигане на духовни авторитети въз 
основа на безкористните им дела изглеждат слабо възможни. В слу-
чая на мюсюлманското духовничество, натоварено, от една страна, 
от българската национална митология с многовековни религиозни, 
социални и политически противоречия, а от друга, от световното 
блоково противопоставяне, еманципирането от властовите механиз-
ми за централен контрол изглежда почти невъзможно. Съдбата на 
вакъфските имоти в Народна република България се оказва пряко 
свързана с близостта на мюфтийските ръководители до партий-
ните политики, защото именно висшите мюсюлмански свещено-
служители са натоварени с отговорността да отговарят за наслед-
ствените благотворителни организации. Предприетите от държа-
вата поредица от стопански действия водят до по-висока подчине-
ност на мюфтийската система на бюджетните приходи. Този процес 
на субординация има продължителен и натрупващ се във времето 
ефект не само върху финансирането на религиозната дейност на 
мюсюлманите в България, но отнемайки относителната икономиче-
ска независимост на местните вероизповедни общини чрез посте-
пенното намаляване на собствеността им, и върху позициите им да 
изпълняват задълженията си, без да служат на партийните повели. 
Защитата на вакъфските имоти, и в този смисъл и на османското 
културно-историческо наследство в страната, се възпрепятства от 
натиска над свещенослужителите да агитират в полза на идеоло-

119 Пак там.
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гическите норми и срещу религиозните общности и техните колек-
тивни интереси.

Формално Главният мюфтия би трябвало да изпълнява ролята 
на „духовен представител на мюсюлманското вероизповедание в 
България“120, грижещ се за „развитието на благотворителността и 
религиозно-нравственото повдигане на паството си“121, както и за 
„подобрението на медресетата, съгласно нуждите на времето“122. 
Още през 1951 г. обаче във втория Устав за духовно устройство и 
управление на мюсюлманите в Народна република България, като 
една от основните длъжности на Главния мюфтия е заложено „да 
подпомага правителствените органи в дейността им за културно-
битово издигане на мюсюлманите турци, живеещи в Народната 
република България“123. В понижаващия се брой на джамиите 
в страната, в трансформацията на голяма част от тях в сгради с 
друго предназначение, както и в действията на мюфтиите, ръко-
водните колективи на местните вероизповедни общини и на самите 
духовни служители прозира близостта им до държавните разбира-
ния по т. нар. „турски“ въпрос.

Всъщност още с овладяването на властта от страна на комунис-
тите системата на управление на мюсюлманското духовенство е 
подчинена на партийните разбирания. За пропагандната функция 
на мюфтиите в различни ситуации и години свидетелстват десетки 
страници в архивния фонд на Главното мюфтийство, както пра-
вилно отчита Исмаил Джамбазов124. В политически аспект агитаци-
ята е насочена към утвърждаването на новите водещи обществено-
политически организации – БКП и Отечествен фронт (ОФ), както 
и към убеждаването на турското население да подкрепи с дела 
изграждането на новата социалистическа държава. Така напри-
мер, през 1948 г., при подготовката на Втория конгрес на Отечес-
твения фронт, Главното мюфтийство ясно заявява позицията си на 
медиатор между властта и населението, спускайки Окръжно, което 
гласи:

Господа мюфтиите, като духовни водачи на мюсюлманите, веднага да 
влязат във връзка с всички интелигентни турци – имами, хатиби, дирек-
тори, учители, членове на вероизповедни общини и др., и устроят пуб-
лични събрания по села и градове, в които да изнесат доклади по проекто-
устава и проекто-програмата на единната народна обществено-полити-

120 Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманите в България. София, 
1945. Гл. 6, ал. 100.

121 Пак там, ал. 103.
122 Пак там.
123 Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманите в Народна република 

България. София, 1951. Гл. 6, ал. 107.
124 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите..., 214–215.
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ческа организация Отечествен фронт [...] В заключение да се изтъкне, че 
всички тия постижения на Отечествения фронт и неговото правителство, 
го издигат и утвърждават като единствена всенародна здрава и жива 
обществена сила, която може и трябва да обедини всички български 
граждани без разлика на народност, вяра и пол в една единна общест-
вено-политическа организация за благото на народ и държава. Вменявам 
в дълг на всички мюфтии за направеното от тяхна страна и останалата 
турска интелигенция в района им да донесат най-обстойно в Главното 
мюфтийство, като се стараят, щото всеки мюсюлманин на НРБ да стане 
активен член на новата единна организация на Отечествения фронт, и да 
даде своите сили за постройката на своята свободна, суверенна и благо-
денствуваща Народна република България125.

Според висшето ръководство на мюсюлманските духовници агита-
цията в полза на властта трябва да следва призива „Нито един тур-
чин вън от редовете на единната обществено-политическа органи-
зация ОФ!“126.

В стопански план пропагандата, осъществявана чрез механиз-
мите за влияние на Главното и районните мюфтийства, насочва 
усилия за активно включване на мюсюлманите в България в раз-
личните мероприятия на властта за укрепване на поствоенното 
икономическо състояние на страната. В икономическото съревно-
вание с „империалистическия Запад“ духовниците мюсюлмани в 
страната са предупредени активно да сътрудничат за успешно осъ-
ществяване на 5-годишния народностопански план, да се включ-
ват в празненствата от новия календарен канон и дейно да възхва-
ляват създаването на ТКЗС-тата127. Свещенослужителите са нато-
варени не само да агитират за чинно предаване на държавните 
наряди, но и да следят кои конкретно мюсюлмани не са изпълнили 
този свой дълг128. Висшето ръководство на мюфтийската система от 
своя страна дава личен пример като организира специални имам-
ски чети, превърнали се в първенци в строителството, и става ини-
циатор на оформянето на първите мюсюлмански ТКЗС-та, пред-
седатели на които са местни и районни духовни лидери129. Глав-
ното и районните мюфтийства с посредничеството на местните 
ходжи опитват да популяризират непопулярни сред населението 
мерки чрез лозунги от типа на „Младият мюсюлманин – включи се 
активно в младежкото бригадирско движение!“ и „Кооперативното 

125 ЦДА, ф. 747, оп. 1, а. е. 4, л. 8–9.
126 Пак там, л. 12.
127 Пак там, л. 67–68.
128 Пак там, л. 74–75.
129 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите..., 214–215.
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движение е в пълен унисон с ислямското разбиране за стопанис-
ване на земята“130.

В по-късни времена мюсюлманското духовенство продължава да 
поддържа и разпространява идеите на БКП, като тази подкрепа е 
най-силно изразена в средата на 80-те години на миналия век, по 
време на утвърждаването на т. нар. „възродителен“ процес. Според 
документи от архива на Държавна сигурност обстановката през 
1985 г. (след скоростно проведеното насилствено преименуване) 
изисква „всички мюфтии и ходжи да бъдат ангажирани за оказ-
ване положително влияние върху лицата, възстановили си българ-
ските имена, и за даване отпор на спекулациите, че у нас се ограни-
чават правата на мюсюлманите“131. Както вече бе отбелязано, изис-
каното ангажиране е постигнато в следващите години без особени 
проблеми132, а като отплата за дейността на духовниците държав-
ната субсидия за мюфтийската ръководна организация е увели-
чена значително.

Силната подчиненост на мюсюлманското духовенство на партий-
ните воля и решения е изразена също така и в кадрови план. Със-
тавите не само на Главното мюфтийство, но и на районните управ-
ления, както и дори нисшестоящите местни имами са овладени от 
тоталитарната система, в която властват Комунистическата пар-
тия и репресивният ѝ апарат. Самият модел на подготовка на рели-
гиозни функционери е променен. През 1947 г. духовното училище 
„Нювваб“ претърпява видоизменение. На фона както на остра 
съпротива на част от турската общност, така и на арести на дирек-
тори и знакови учители средният отдел на шуменското школо е 
превърнат в реална гимназия, а висшият е закрит133. Паралелно се 
ограничава религиозното обучение като цяло в страната – медре-
сетата са ликвидирани; предмети, свързани с изучаване на Коран 
и вероучение, стават факултативни, а хорариумите им са нама-
лени134. Съвсем логично заварените от комунистите мюсюлмански 
духовници са обучавани в консервативни училища и не отговарят 
на все по-агресивно отправените изисквания към тях за преданост 

130 Пак там, с. 214.
131 Мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на 

Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство от 02.04.1985 г. Публику-
вани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 359–363.

132 Мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на 
Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство от 20.02.1986 г. Публику-
вани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 364–370; Справка за обстановката по линия на 
исляма от 19.09.1986 г. Публикувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. 
Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 371–374.

133 Ялъмов, И. История на турската общност..., 293–294, 301–302.
134 Пак там, 301–302.
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към партийните решения и подкрепа на атеистичната политика на 
властта. В резултат постепенно бива подменен не само съставът на 
духовенството, но и критериите, по които се оценяват качествата 
на настоящи и бъдещи мюфтии и имами. В контрола над религиоз-
ните кадри е заложено избиране на „прогресивни“ турци в насто-
ятелствата на мюсюлманските общини, в мюфтийствата и най-
вече в централното Главно мюфтийство в София135. Друга ключова 
задача е неназначаването на духовни позиции на „националисти-
чески настроени лица“136.

В този контекст логично изниква въпросът за зависимостта на 
мюсюлманското духовенство не само от политиките на БКП, но и 
от контрола на тайните структури. Предвидената в нормативните 
документи ключова роля на мюфтиите, ходжите и джамийските 
настоятелства за опазване на културното и религиозното наслед-
ство на мюсюлманите в България де факто е обезсмислена от нало-
жения им надзор от страна на структурите на Държавна сигурност.

Още през 1947 г. доклад на офицер от тайната полиция илюстрира 
мястото на мюфтиите, ходжите и цялата религиозна структура на 
мюсюлманите в България в сложните взаимоотношения между 
София и Анкара. На фона на изострената криза между новосфор-
миращите се два глобални блока докладът „говори“ кратко и катего-
рично за антинародната дейност на мюсюлманските духовни лица 
в България, за близостта им с турските дипломатически представи-
тели в страната и за функцията им като проводници на чужда про-
паганда и политика137. Едва три години по-късно, на фона на про-
тичащата масова изселническа кампания в посока Турция, друга 
информация за положението на мюсюлманското духовенство в Бъл-
гария разглежда в детайли биографиите на служителите на Глав-
ното мюфтийство и конкретизира антисоциалистическата дейност 
на мюфтиите чрез примери от различни краища на страната138. 
В доклада от 1950 г. са посочени и социалните корени на заваре-
ното реакционно духовенство, сред което като основни виновници 
са откроени грешната политика на „монархо-фашистката власт“, 

135 Мероприятия по турските вероизповедни общини от 04.04.1958 г. Публикувани в: 
Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюл-
манско изповедание..., 86–88.

136 Мероприятия за ангажиране на граждански ведомства и обществени организа-
ции в борбата срещу подривната дейност чрез използване на исляма от 27.05.1981 г. 
Публикувани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. 
Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 307–310.

137 Справка за Главно мюфтийство в София от 1947 г. Публикувана в: Държавна сигур-
ност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповеда-
ние..., с. 53.

138 Справка за положението на мохамеданското духовенство и каква роля играе в 
страната от 1950 г. Публикувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. 
Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 54–64.
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консервативният прочит на исляма, характерът на образованието, 
функцията на духовното училище „Нювваб“ в Шумен и др.139 Доба-
вянето на данните от тези начални сведения към атеистичните раз-
бирания на комунистите за настъпващия социализъм допринася за 
обяснението на последвалите действия на българската държава и 
на подчинените ѝ контраразузнавателни структури.

В периода на управление на БКП намесата на тайните държавни 
механизми сред религиозния елит на мюсюлманите (и не само) в 
България се осъществява в няколко направления. От една страна, 
биват провокирани и шумно прокламирани акции за компромети-
ране на кадри из средите на духовенството, като в същото време 
са положени усилия за намаляване авторитета на свещенослужи-
телите. От друга страна, съставът на духовенството е подложен на 
щателно проучване с цел както уточняване отношението на отдел-
ните му членове към властта и политиките ѝ, така и възможностите 
на службите да репресират ходжите и имамите чрез неудобни за 
тях биографични факти. Благодарение на изучаването на духовен-
ството, пред Държавна сигурност се отварят други инструменти за 
установяване на контрол – промяна на фигурите сред свещенослу-
жителите посредством замяната на вражески настроените с пре-
дани на народната власт кадри, както и създаване и инфилтри-
ране на агентура сред тях. Чрез всички изброени методи ръковод-
ните офицери се стремят да овладеят във възможно най-пълна сте-
пен системата на мюфтийствата в страната и влиянието, което тя 
има над изповядващото исляма население.

Първите сведения за стремеж към систематизиран контрол над 
мюсюлманското духовенство от страна на Държавна сигурност са 
от началото на 60-те години на ХХ в. Тогава е засвидетелствано 
желанието на контраразузнавателните органи за проучване на 
духовните лица в страната. През 1960 г. е разпоредено проучване 
на религиозните лидери в Смолянско140, докато няколко години по-
късно подобно указание вече обхваща цялата страна141. Проверките 
сред духовенството веднага носят резултати. Още в началото на 
десетилетието в районите на Бургас и Айтос се стига до обвинения 
срещу конкретни ходжи в пропагандиране на национализъм, раз-
пространение на изселнически слухове и изменяне същността на 

139 Пак там.
140 Писмо до началник окръжно управление МВР – Благоевград от 28.01.1960 г. Публи-

кувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., с. 124. От писмото става ясно, че служители на МВР 
одобряват предложени за новоназначение ходжи.

141 Окръжно на МВР от 05.08.1965 г. Публикувано в: Държавна сигурност и вероизпо-
веданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., с. 167.
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държавните политики142. Вследствие от това и в синхрон с нареж-
данията от София за провеждане на „серия от мероприятия за раз-
лагане и компрометирането на ходжите“143 се стига до предложе-
ние за премахване от длъжност на 26 духовници144. В същото време 
отново в Айтоско осъщественото изучаване на мюсюлманските све-
щеници води и до друг тип атаки срещу религията. Идентифици-
рани са ходжи, които биха могли не само да се откажат от службата 
си, но и да проагитират срещу исляма в пресата, което би следвало 
да предизвика негативен обществен отзвук145.

Най-илюстративният случай на намеса на службите сред със-
тава на мюсюлманското духовенство е от лятото на 1963 г. Тогава 
от Министъра на вътрешните работи е утвърдено предложение на 
Началника на контраразузнавателното Второ управление на Дър-
жавна сигурност за „належащи промени във висшия състав на 
мюсюлманското духовенство“, което от своя страна води до смяна 
на редица ключови за управленската структура на мюсюлманската 
религия в страната фигури146. На прицел са поставени Главният 
мюфтия Акиф Османов Реджепов, висшият духовен съдия Халим 
Мустафов Чаушев и районният мюфтия в Айтос Нури Шабанов 
Юсеинов. Те са колективно обвинени, че не възприемат „правилно 
решенията на ЦК на БКП по въпросите за културното издигане на 
турското население – снемане на фереджетата и изхвърляне на чал-
мите, сливане на турските с българските училища, съкращаването 
на мюфтийствата и ходжите, приложението на верските обичаи и 
др.“147. Като подходящ за нов главен мюфтия е посочен дотогаваш-
ният мюфтия на София и висш духовен съдия при Главното мюф-
тийство Мустафа Гафур Азисов148, но през октомври 1965 г. за нов 

142 Предложение до Бюрото на Окръжен комитет на БКП – Бургас от май 1960 г. Публи-
кувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 135–143.

143 Писмо № 60 до началник окръжно управление Благоевград от 05.01.1960 г. Публи-
кувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 117–119.

144 Предложение до Бюрото на Окръжен комитет на БКП – Бургас от май 1960 г. Публи-
кувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 135–143.

145 Справка за някои ходжи от района на участък МВР – Айтос, които могат да се 
проагитират да излязат в пресата, че се отказват от това да бъдат духовници. 
18.04.1960 г. Публикувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Докумен-
тален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 133–134; „И така аз се разде-
лям с Аллах“. Писмо до редакцията на в. „Черноморски фронт“, № 3175, 27.07.1960 г. 
Публикувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. 
Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., 146–147.

146 Предложение за належащи промени във висшия състав на мюсюлманското духо-
венство от юли 1963 г. Публикувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. 
Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание...,159–160.

147 Пак там.
148 Пак там.
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глава на мюсюлманите в България е избран Хасан Адемов Муста-
фов, дотогавашен мюфтия в Коларовград (Шумен)149. Към средата на 
60-те години на миналия век Мустафа Азисов е твърде възрастен, 
а сред останалите шест районни ръководители на мюсюлманското 
духовенство няколко са преценени като неподходящи за позицията 
поради липса на необходими качества, докато промяната в отно-
шението на Нури Шабанов към народната власт (която води и до 
предложението за освобождаването му от длъжност) също е отче-
тено. Всички тези детайли насочват избора на нов главен мюфтия 
към Хасан Адемов Мустафов, който е одобрен за такъв колективно 
от Комитета по църковните въпроси, отделите „Агитация и пропа-
ганда“ и „Външна политика и международни връзки“ към Централ-
ния комитет на БКП и от Министерството на вътрешните работи150. 
Кадровата подмяна, предложена от началника на Второ управле-
ние към Държавна сигурност и подкрепена от висшата партийна 
и държавна повеля, предвижда рокади не само по върха на духов-
ната структура, но и сред техническия персонал в Главното мюф-
тийство151.

Трансформацията на религиозни кадри не е изолирана само в нача-
лото на 60-те години на ХХ в., а продължава през целия период на 
комунистическото управление. Особено ярко този процес се наблю-
дава през 80-те години на ХХ в., когато, първо заради надигащото 
се масово желание на турското население да се изсели в Турция, а 
по-късно и в контекста на насилственото преименуване на турците 
в страната, ролята на мюсюлманското духовенство се откроява осо-
бено силно. Така през 1982 г. в Разградско поради различни причини 
са освободени от длъжност 14 имами и 19 членове на джамийски 
настоятелства, а през следващата, 1983 г. – още 15 ходжи. Премах-
нати от заеманите им позиции са още свещенослужители в Бурга-
ско, Смолянско, Шуменско, Добричко и Варненско152. През пролетта 
на 1985 г. е разпоредено на вакантното място на районния мюфтия в 
Кърджали да бъде назначен подходящ агент на Държавна сигурност, 
което онагледява друга линия в кадровата политика на българските 
тайните служби спрямо мюсюлманското духовенство в страната153.

149 Джамбазов, И. Религиозната организация на мюсюлманите..., с. 258.
150 Пак там, с. 260.
151 Предложение за належащи промени във висшия състав на мюсюлманското духо-

венство от юли 1963 г. Публикувано в: Държавна сигурност и вероизповеданията. 
Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание...,159–160.

152 Справка за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на Дър-
жавна сигурност по линия на мюсюлманско духовенство от 04.08.1983 г. Публи-
кувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 328–329.

153 Мероприятия за по-нататъшното подобряване на контраразузнавателната работа 
на Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство от 02.04.1985 г. Публи-
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Религиозният елит на мюсюлманите в Народна република Бъл-
гария представлява отлично поле за работа на офицерите от Дър-
жавна сигурност. Съчетавайки в себе си отрицателните черти на 
религиозна структура, съставена почти изцяло от етнически турци, 
и носеща високи нива на авторитет сред мюсюлманското насе-
ление, висшият духовен състав привлича трайно вниманието на 
секретните служби, и то по различни причини. Отраженията на 
това внимание са най-видими при използването на положението на 
свещенослужителите от страна на службите. Пробиването „отвътре“ 
чрез вербуване на агентура сред мюфтии, имами и ходжи и инфил-
трирането „отвън“ посредством прокарване на предварително дого-
ворени сътрудници са водещи линии за Държавна сигурност при 
установяването на контрол над мюсюлманското духовенство. Обоб-
щени данни от 1983 г. сочат, че с близо една четвърт от всички 
мюсюлмански богослужители са установени оперативни контакти. 
Сред 505 духовници в страната агентите са 48, други 46 се използ-
ват като доверени лица, а с 19 предстоят процедури по вербовка154. 
Като особено добра се оценява работата в окръзите Търговище и 
Бургас, където над 40% от мюсюлманските духовници са поста-
вени под контрола на структурите на Държавна сигурност, както 
и в Шуменско, Разградско, Благоевградско и Смолянско. Под сред-
ните за страната резултати са отчетени в Пловдивско, Хасковско, 
Кърджалийско и в някои от най-североизточните окръзи като Русе 
и Добрич155. В Силистренски окръг, за сметка на това, сведенията 
сочат почти 100%-ово овладяване на свещениците мюсюлмани от 
страна на местните органи на Държавна сигурност. Сред общо 24 
ходжи в окръга, само двама са секретни сътрудници, но други 20 
се ползват като доверени лица, а единствените, към които не се 
подхожда оперативно, са най-възрастните – над 80-годишни156. В 
телеграфна справка на Окръжното управление на МВР се споме-
нава също, че само през първото тримесечие на 1984 г. по опера-
тивни причини са освободени от длъжност седем имами, като на 
тяхно място след предварително съгласуване със силовите органи 
са назначени шестима нови духовници157.

кувани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., с. 362.

154 Справка за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на Дър-
жавна сигурност по линия на мюсюлманското духовенство от 04.08.1983 г. Публи-
кувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., с. 327.

155 Пак там.
156 Справка за състоянието на работата по преодоляването на отрицателното влияние 

на мюсюлманската религия и използуването на ходжите от 1984 г. Публикувана в: 
Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюл-
манско изповедание..., с. 346.

157 Пак там.
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Висшето мюсюлманско духовенство е агентурно обезпечено чрез 
осем на брой агенти158. Те се използват разнообразно – както за про-
веждане на „линия за занижаване активността на ходжите чрез 
ограничаване на инициативността им, противопоставянето им на 
незаконната религиозна дейност на самозваните ходжи, сюнетчии 
и пр.“, така и за организиране на срещи с районните имами, на 
които, „наред със специфичните въпроси се разглеждат и такива 
за вътрешното и международното положение, внушава им се, че са 
държавни служители и като такива имат задължения към социа-
листическата държава, ангажират се за благоустрояването на сели-
щата и кварталите и пр.“159.

Решителното настъпление на комунистическата власт към пълна 
асимилация на турското население в България, състояло се през 
втората половина от 80-те години на ХХ в., предопределя и новия 
импулс в работата на Държавна сигурност по овладяване на кон-
трола над мюсюлманското духовенство в страната. Насилственото 
преименуване от зимата на 1984–1985 г., забраната за използването 
на турски език в обществени пространства, неформалните рестрик-
ции над посещенията на джамии и поредното затягане на етно-
религиозните обичаи и практики налага ревизия на преданите на 
БКП кадри сред свещенослужителите от турската общност в стра-
ната. В този смисъл като първостепенни задачи пред работата на 
тайната полиция през 1986 г. се открояват, от една страна, про-
дължаването на повсеместното вербуване на всички подходящи 
мюсюлмански духовници, а от друга – постепенното заменяне на 
имамите, които имат резерви към процеса, наречен от властта „въз-
родителен“, с подходящи агенти или предани на Държавна сигур-
ност кадри160. Успоредно с това е разпоредено „при избирането на 
нови мюсюлмански настоятелства, съгласно новия устав за мюсюл-
манското вероизповедание в НРБ, окръжните управления на МВР 
съвместно с Окръжните народни съвети да проведат мероприятия 
с оглед в тях да бъдат включени само подходящи агенти на Дър-
жавна сигурност, доверени лица и патриотично настроени българи 
мюсюлмани“161. На окръжните управления на МВР е възложен още 
подборът на бъдещи участници в курс за имами, който се очаква 

158 Справка за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на Дър-
жавна сигурност по линия на мюсюлманското духовенство от 04.08.1983 г. Публи-
кувана в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., 327–328.

159 Пак там.
160 Мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на 

Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство от 20.02.1986 г. Публику-
вани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., с. 366.

161 Пак там, с. 368.
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да започне през есента на 1986 г. С цел да не се допусне зараждане 
на противопартийни мисли, като целесъобразни кадри за курса се 
приемат свързани със структурите в сянка лица162.

Описаните задачи пред Държавна сигурност нагледно илюстри-
рат дълбочината, в която властта пропива своето влияние сред 
мюсюлманското духовенство и ръководството на мюфтийствата в 
страната. Започнал още в първите следвоенни години и придобил 
по-организиран характер в началото на 60-те години на ХХ в., стре-
межът към установяване на тотален контрол над мюсюлманските 
свещеници придобива нови измерения в последното десетилетие на 
комунистическия режим. След 1985 г. вглеждането в действията, 
изказванията и цялостното поведение на имами и дори на местни 
ходжи достига параноичен характер. Стига се дотам, че дори ова-
кантеното място на екскурзовод в „Томбул джамия“ в Шумен е обект 
на интерес за службите и е препоръчано за такъв да бъде назначен 
„подходящ агент на Държавна сигурност от средите на лицата, въз-
становили имената си“163.

Директната политическа намеса в кадровите въпроси на мюсюл-
манското духовенство има за цел установяване на идеологическия 
фактор като водещ в управлението на религиозните дела на мюсюл-
маните в България. Посочените по-горе примери на интервенция 
сред и контрол над лидерите на мюфтийската организация ясно 
конституират по-висшестоящи йерархични нива на структурите 
на сигурността, разбирани в периода на управление на БКП преди 
всичко като закрилници на управляващата върхушка, спрямо све-
щенослужителите мюсюлмани и техните дела и интереси.

Повсеместният и старателно провеждан контрол над мюсюлман-
ските духовници показва, че от една страна, общата политика по 

162 Въпросът за създаването на курсове за мюсюлмански свещеници е поставян и 
преди събитията от средата на 80-те години на миналия век. През 1976 г. мюфти-
ите от страната, явно усещайки недостиг на духовни кадри, отправят искане 
около празници (и особено около Рамазана) да бъдат назначавани временни и без-
платни имами. Наблюдаващите офицери от Държавна сигурност се противопоста-
вят както на искането за „незаконни“ свещеници, така и на идеята за създаване на 
тримесечни курсове за ходжи към районните мюфтийства с категоричния комен-
тар: „Никакви курсове!“. Информация относно проведеното в София съвещание с 
районните мюфтии от 20.02.1976 г. Публикувана в: Държавна сигурност и веро-
изповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско изповедание..., с. 225. 
Изглежда, властта се съгласява да създаде подобни курсове през 1986 г. Мероприя-
тия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на Държавна 
сигурност сред мюсюлманското духовенство от 20.02.1986 г. Публикувани в: Дър-
жавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. Мюсюлманско 
изповедание..., с. 368.

163 Мероприятия за по-нататъшно подобряване на контраразузнавателната работа на 
Държавна сигурност сред мюсюлманското духовенство от 20.02.1986 г. Публику-
вани в: Държавна сигурност и вероизповеданията. Документален сборник. Ч. IІ. 
Мюсюлманско изповедание..., с. 368.
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т. нар. „турски“ въпрос не постига търсените от властта резултати – 
тоест не се възприема директно от населението и се налага допъл-
нителната агитация от страна на религиозните дейци. От друга 
страна, това доказва, че въпреки непрестанните опити да бъде 
занижен, авторитетът на ходжи, имами, мюфтии и председатели 
и членове на местни религиозни общини продължава да играе зна-
чима роля сред мюсюлманите в страната. Именно поради тази при-
чина с годините обръчът от репресии и контрол около мюфтийските 
организации постоянно се засилва, достигайки връхна точка в сре-
дата и края на 80-те години на миналия век.

В периода на управление на БКП фигури от всички нива в религи-
озната структура на мюсюлманите са обект на интерес и действия 
от страна на Държавна сигурност. От Главния мюфтия, през висши 
шериатски съдии, до местни ходжи и дори обикновени служители в 
джамиите, като например екскурзоводът в „Томбул джамия“, биват 
оперативно проучвани и ползвани, заменяни или издигани в зави-
симост от отдадеността им на партийните решения и на конюнк-
турните обстоятелства. Чрез следене, проверки и инфилтриране на 
агентура цялата мюфтийска организация е поставена в служба на 
властта и на практика е лишена от каквато и да е независимост 
при управлението на духовните дела в средносрочна и дългосрочна 
перспектива. Отношението на висшите религиозни фигури и на 
местните отговорници спрямо управляваните от местните изпо-
ведни общини вакъфски имоти също е засегнато. Въпреки норма-
тивно определените им роли на покровители на недвижимата соб-
ственост, на практика те нямат нито икономическите, нито поли-
тическите инструменти, за да я защитават ефективно и докрай от 
посегателства, конфискации, разрушения на сгради, промяна на 
предназначението им и т. н.

* * *

Съдбата на вакъфските имоти в Народна република България се 
определя от негативното отношение на държавната власт едно-
временно към религиите като цяло и към мюсюлманските общнос-
ти в страната. Докато атеистичните политики са предопределени 
в самата комунистическа идеология, враждебните настроения и 
действия спрямо турците и българите мюсюлмани са както про-
екции на исторически натрупалото се противопоставяне в отно-
шенията между българи и турци, така и отражения на политиче-
ските реалности в блоковото противопоставяне през втората поло-
вина на ХХ в. Вакъфските имоти съвместяват в себе си, от една 
страна, характера на културно-историческо наследство от османс-
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кия период в българската история, от друга – функцията на при-
ходоизточник в бюджетите на мюсюлманските общини в страната 
и в този смисъл – на икономически крепител на стабилността на 
локалните религиозни структури, и не на последно място – те пред-
ставляват собственост, управлявана от подозираните по време на 
целия цикъл на управление на БКП във „враждебност“ към народ-
ната власт мюсюлмани. Всички тези фактори влияят на неблаго-
приятната участ на „завещаното“ на мюсюлманите в България иму-
щество.

Обработваемите вакъфски земи, управлявани от мюсюлман-
ските вероизповедни общини в страната докъм края на 40-те 
години на ХХ в., в рамките на едва около 10-ина години са връхле-
тени от два характерни за социалистическото управление стопан-
ски процеса – на одържавяване на собствеността и на окрупня-
ване на селското стопанство. Гласуваният още през 1946 г. Закон за 
трудовата поземлена собственост изземва голяма част от непокри-
тите имоти на местните религиозни общини, за които все още не е 
известно в какъв финансов размер са компенсирани, ако въобще 
това е сторено. Вторият процес, който оказва сериозно влияние на 
количеството обработваема земя в притежание на мюсюлманските 
общини, е окрупняването на земеделските площи в трудови коопе-
ративни стопанства. Той протича с различен интензитет в отдел-
ните краища на България от края на 40-те до края на 50-те години 
на ХХ в. С приключването на процеса общественият сектор в сел-
ското стопанство е изцяло подчинен и ръководен от държавната 
воля. За религиозната организация на мюсюлманите в България 
отнемането на обработваема собственост чрез Закона за трудова 
поземлена собственост и чрез утвърждаването на колективните 
земеделски стопанства има пагубен ефект. До поемането на властта 
от страна на БКП, местните вероизповедни общини и особено по-
малките сред тях (селските) разчитат в изключителна степен на 
земеделските имоти за своята издръжка, докато към средата и края 
на 50-те години на изминалото столетие на практика са ликвиди-
рани непокритите имущества на мюсюлманските структури. За по-
богатите градски мюсюлмански общности изземването на агрикул-
турните земи също носи отрицателен ефект. В бюджетите им пър-
воначално настъпва промяна в тежестта на отделните приходоиз-
точници, докато малко по-късно те вече разчитат изцяло на имотни 
сделки със сградния си фонд за финансовото си обезпечаване.

Сложната ситуация, в която попада сградното вакъфско наслед-
ство в следосвобожденска България, както и редицата разноо-
бразни сделки, които мюсюлманските вероизповедни общини осъ-
ществяват с него след 1919 г., правят проследяването на автентич-
ните вакъфски покрити имоти до и след средата на ХХ в. почти 
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невъзможно. Независимо от това, след трансформацията на соб-
ствеността на земеделските земи в Народна република България, 
местните религиозни общности в страната все повече разчитат 
на приходите от покритите имоти. Съдбата на жилищните, адми-
нистративните и дори на религиозните здания, управлявани от 
мюсюлманите, обаче също е сполетяна от отрицателното отношение 
на държавната власт. Отдаваните под наем имоти на вероизповед-
ните общини често попадат в определени за благоустрояване селски 
и градски райони, вследствие на което са иззети в полза на мест-
ните народни съвети. Обезщетяването им обикновено е на прин-
ципа на еднократна парична стойност, определяна на непазарен 
принцип. В редките случаи на имотна замяна тя не предлага рав-
нопоставени като доходи и състояние собствености. Трансформа-
цията на сградния фонд отразява цялостното негативно настроение 
на комунистическата власт срещу, от една страна, възможността 
на мюсюлманите да запазят своята религиозно-културна идентич-
ност, и от друга – срещу притежанието от мюфтийската система 
на каквато и да е собственост. Това е част от обяснението за значи-
телно намалелия брой на мюсюлманските молитвени домове в стра-
ната, въпреки отчетените няколко десетки строежа на нови хра-
мове. С различни аргументации, като например възпрепятстване 
на градоустройствени планове и големи водохранилищни проекти, 
намаляло или изчезнало вследствие на изселванията мюсюлманско 
население в конкретни села, наличие на твърде много взаимозаме-
няеми обекти, запустялост и опасност от срутване и др., държавата 
обяснява настъпилата промяна в предназначението или директ-
ното ликвидиране на редица джамии, месджиди и други молит-
вени здания. Съществуващи обекти, макар запазили първоначал-
ното си значение, са подложени на дълго продължаващи ремонти, 
възпрепятстващи богослужебната дейност в тях.

По-обобщен поглед към историята на вакъфските имоти в Народна 
република България показва, че тоталитарната държава упраж-
нява консистентна и умишлена политика, стремяща се към посте-
пенната им ликвидация. В тон с политиките на комунистическия 
елит спрямо мюсюлманите в страната и вижданията му относно 
ролята на исляма като религия и като проводник на чуждо влияние 
отношението към собствеността на мюфтийската система е отрица-
телно. На практика цялото мюсюлманско духовенство е поставено 
във властова и икономическа подчиненост на партията-държава. 
Мюфтийската организация, призвана да защитава интересите на 
мюсюлманските общности, и по-конкретно съдбата на завещаните 
от религиозните благотворителни организации имоти, придобива де 
факто казионен характер. Позитиви от действията ѝ извлича най-
вече централната власт, която се облагодетелства от медиаторската 
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роля на свещенослужителите при агитирането и провеждането не 
само на голямата политика, но и на конкретни акции по пътя към 
изграждането на „единната социалистическа нация“. Конкретните 
личности – мюфтии, свещенослужители, председатели и членове на 
местни религиозни настоятелства – издигани до формално високи 
позиции, но без притежание на реална власт – са поставени под 
контрола на БКП и подвластната ѝ Държавна сигурност. В редица 
случаи те не защитават убедено и докрай съдбата на вакъфската 
собственост. В резултат от това са унищожени или трайно увредени 
части от културно-историческото наследство на исляма в страната. 
Трудно е обаче да се търси отговорност сред служителите на рели-
гиозната организация. Немалка част от тях са назначени от властта 
именно с цел да подпомогнат атеистичната политика, дискредити-
райки авторитета на духовните водачи, и да утвърдят идеологията 
като доминантен фактор при управлението на религиозните дела 
и имоти. Друга част от тях са поставени в безпомощно състояние 
на подчиненост и безвластие. Тоталитарната система налага усло-
вията, в които се случва съдбата на вакъфските имоти в България 
през разглеждания в настоящия текст период, и логично тези усло-
вия са съобразени с интересите на системата, а не на мюсюлманите.



ВАКЪФИТЕ В БЪЛГАРИЯ
� 

ОСМАНСКОТО НАСЛЕДСТВО 
ОТВЪД УТВЪРДЕНИЯ ДИСКУРС: 

СПОМЕНИ, РАЗКАЗИ И ПРАКТИКИ 
НА НАСЛЕДЯВАНЕ

Иво Страхилов, Славка Каракушева

На 6 октомври 2016 г. Районното мюфтийство в Разград органи-
зира чествания, с които отбелязва 400-годишнината от постро-

яването на джамията „Макбул Ибрахим паша“1. Програмата се със-
тои от три компонента – научен форум, на който са представени 
аспекти от историята на сградата, изложба в градската художест-
вена галерия с фотографии от различни периоди и театрално пред-
ставление. За последното Мюсюлманското изповедание2 кани няко-
гашния турски театър, а сега Сцена „Назъм Хикмет“ към Театрално-
музикален център – Разград, да представи спектакъла Наследство3.

На пръв поглед спектакълът няма пряка връзка с джамията или 
историята ѝ. Неговото описание обаче хвърля светлина към въпроса 
за включването именно на тази постановка в отбелязването на 
годишнината на молитвения дом:

1 Българско национално радио. Честват 400 години от построяването на джамията 
„Ибрахим паша“. 6 октомври 2016 г. <https://bnr.bg/shumen/post/100744666/chestvat-
400-godini-ot-postroavaneto-na-djamiata-ibrahim-pasha> 27 декември 2019 г.; Мюсюл-
манско изповедание, Главно мюфтийство. 400 години от построяването на джа-
мията Ибрахим паша. <https://grandmufti.bg/bg/home/news-room/novini/3122-400-
godini-ot-postroyavaneto-na-dzhamiyata-ibrahim-pasha.html> 27 декември 2019 г.

2 Мюсюлманското изповедание е юридическо лице по смисъла на Закона за 
вероизповеданията, което включва мюсюлманската религиозна общност като 
доброволно обединение на всички граждани, изповядващи исляма, и религиозните 
му институции за духовно управление. Главното мюфтийство е администрацията, 
която подпомага функционирането на централните органи на управление на 
Мюсюлманското изповедание (вж.: Устав на Мюсюлманско изповедание, 2016: 
чл. 3, чл. 7, чл. 19 и чл. 42. <https://grandmufti.bg/images/phocadownload/NORMATIVNI_
DOKUMENTI/Ustav2016.pdf> 27 декември 2019 г.).

3 Реж. Марияна Бранкованова, хореография Виолета Желязкова, Зехти Бамов и Тихо-
мир Благоев.
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Пътувайки през времето, човекът опознава доброто и злото, в борбата 
между които успява да устои, уповавайки се на своята вяра. А доброто и 
злото, откак свят светува, са едно и за Моисей, и за Исус, и за Мохамед. 
„Наследство“ е нашият опит като творци да пресъздадем своето Верую за 
тази вечна борба между двете страни на живота, заставайки на страната 
на истинските човешки ценности, мира и добруването между хората. 
Със средствата на словото, музиката и танца, се опитваме да открием 
препратките и еднаквостта в нравите, бита, обредите и традициите в 
съвременния живот на различните етноси в България. [...] „Наследство“ 
е нашето послание като творци към света – да живеем в заедност, мир, 
добро и любов между хората4.

Сюжетът на представлението и ясно артикулираната цел на творче-
ския екип на Сцена „Назъм Хикмет“ да отправи чрез него „послания 
за мир, уважение, разбирателство и любов между хората“5 корес-
пондират пряко с усилията на Главното мюфтийство да се проти-
вопостави срещу ислямофобската реторика и да повиши обществе-
ната чувствителност към антимюсюлманските прояви6, които през 
последните години периодично засягат редица религиозни и адми-
нистративни сгради на изповеданието7.

4 Театрално-музикален център – Разград. Наследство. <https://theatrerz.com/наслед-
ство___4604> 27 декември 2019 г.

5 Българска национална телевизия. Сцена „Назъм Хикмет“ представя спектакъла 
„Наследство“. 20 ноември 2017 г. <https://bnt.bg/bg/a/166277-stsena-nazm-khikmet-
predstavya-spektakla-nasledstvo#> 27 декември 2019 г.

6 Вж. напр.: Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Главно мюфтий-
ство осъжда вандалския опит за палеж на „Джумая джамия“ в Пловдив и призо-
вава властите да вземат по-сериозни мерки. <https://grandmufti.bg/bg/home/news-
room/pres-saobshteniya/576-opit-za-palezh-na-dzhamiyata-v-plovdiv-05-01-2015.html> 
27 декември 2019 г.; Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Деклара-
ция на Висшия мюсюлмански съвет на Мюсюлманско изповедание в Република Бъл-
гария, приета единодушно на 16.05.2016 г. на редовно заседание в гр. София, по повод 
петата годишнина от кървавото нападение срещу посетителите на джамията Баня 
баши в гр. София на 20 май 2011 г. <https://grandmufti.bg/bg/home/news-room/pres-
saobshteniya/2649-deklaratziya-na-visshiya-myusyulmanski-savet-na-myusyulmansko-
izpovedanie-v-republika-balgariya-16-05-2016-g.html> 27 декември 2019 г.; Мюсюлман-
ско изповедание, Главно мюфтийство. Протестна декларация срещу опитите за 
ограничаване на религиозните свободи в Република България. <https://grandmufti.bg/
bg/home/news-room/pres-saobshteniya/2806-protestna-deklaratziya-sreshtu-opitite-za-
ogranichavane-na-religioznite-svobodi-v-republika-balgariya.html> 27 декември 2019 г.; 
Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Декларация. <https://grandmufti.
bg/bg/home/news-room/novini/4311-deklaratziya-na-glavno-myuftiistvo-po-sluchai-
napadenieto-nad-semeistvoto-na-zam-glavniya-myuftiya.html> 27 декември 2019 г.; Мар-
гиналия. Главно мюфтийство: за цялостен подход и активна борба срещу всякакви 
форми на расизъм, антисемитизъм, ислямофобия, ксенофобия, речта и други форми 
на омраза. 10 октомври 2017 г. <https://marginalia.bg/novini/glavno-myuftijstvo-za-
tsyalosten-podhod-i-aktivna-borba-sreshtu-vsyakakvi-formi-na-rasizam-antisemitizam-
islyamofobiya-ksenofobiya-rechta-i-drugi-formi-na-omraza/> 27 декември 2019 г. 

7 Вж. напр.: Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Антимюсюлмански 
прояви. – Информационен бюлетин 2011, 2012, 28–31. <https://grandmufti.bg/bg/
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Има обаче още един пласт, който си струва да бъде проблемати-
зиран. Името на спектакъла ни насочва към ролята, която наслед-
ството играе в тези динамики – подсказва ни за значенията и смис-
лите, с които то бива натоварвано; към емоциите, които то прово-
кира; към съперничещите си разкази за него; към различните рав-
нища, на които то бива въобразявано, инструментализирано и в 
крайна сметка – непрестанно предоговаряно. Наследство, пояснява 
в разговор с нас един от хореографите на представлението Зехти 
Бамов по повод избора на име, „това ни е останало от поколенията 
и [...] това нещо го наследяваме и сме го наследили… от най-древни 
времена. [...] Наследство е това, което ни е завещано. Това, което ни 
е завещано и ни е останало от прадеди. Нищо, че е било българско, 
турско, еврейско“8.

Тъкмо прочитът на останалото от османско време и хипоте-
зата, че в днешна България то може да бъде припознато като кул-
турно наследство отвъд експертния дискурс представлява фокусът 
на настоящия текст. Всъщност, ако се вгледаме в цитираното по-
горе изказване, ще разпознаем два концепта, между които рядко 
съществува припокриване – останало и завещано. От теоретична 
гледна точка бихме могли да приемем, че това са двете основни 
категории, които имат отношение към процеса на патримониали-
зация – наследство е това, което сме избрали от множеството оста-
нали културни факти и сме съхранили като ценно за настоящето 
и бъдещето; това, което сме приели и възприемаме като завещано 
ни от онези, които сме нарекли наши предци; казано накратко – 
това, което не бихме искали да загубим. Обяснението на скицира-
ното тук базово разминаване в смислов и в съдържателен план се 
корени в живата същност на наследството, което – наред със своята 
материалност – е и въпрос на правене9. Както уместно се е изразил 
нашият събеседник, използвайки глагол в сегашно време и от не-
свършен вид, наследство е онова, което наследяваме. В този ред на 

za-nas/byuletin.html?download=172:informatzionen-byuletin-2011g> 27 декември 2019 г.; 
Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Антимюсюлмански прояви 
в България. – Бюлетин 2013, 2014, 201–210. <https://grandmufti.bg/bg/za-nas/
byuletin.html?download=174:informatzionen-byuletin-2013g> 27 декември 2019 г.; 
Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Антимюсюлмански прояви в 
България. – Бюлетин 2014, 2015, 229–239. <https://grandmufti.bg/bg/za-nas/byuletin.
html?download=200:informatzionen-byuletin-2014g> 27 декември 2019 г.; Мюсюлманско 
изповедание, Главно мюфтийство. Антимюсюлмански прояви в България – 
2016. – Бюлетин 2016, 2017, 193–198. <https://grandmufti.bg/bg/za-nas/byuletin.
html?download=257:informacionen-buletin-2016> 27 декември 2019 г.

8 Зехти Бамов, гр. Разград, август 2019 г.
9 Waterton, E., Watson, S., Silverman, H. An Introduction to Heritage in Action. – In: Heri-

tage in Action: Making the Past in the Present. Eds. H. Silverman, E. Waterton, S. Watson. 
Cham: Springer International Publishing, 2017, 3–16. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-
42870-3_1> 27 декември 2019 г.
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мисли примерът с наследяването на османското в България е наис-
тина красноречив, тъй като онагледява напреженията, които неми-
нуемо съпътстват процедурите по оценностяване.

Сходно с възприетата от нас позиция в един по-ранен етап от 
изследването ни и тук отчитаме непосилността да разгледаме задо-
волително въпроса за османското наследство в България. Затова 
свеждаме изследователския обект до джамии, строени през съот-
ветния период, които понастоящем имат статут на недвижими 
културни ценности. Те несъмнено са част от темата за съдбата на 
вакъфските имоти в страната и днешното им състояние е след-
ствие от комплексни процеси. В известен смисъл те обаче са и най-
видимите обекти от времето на Османската империя, които с при-
съствието си в българското национално пространство напомнят за 
минало, което сякаш отказваме да възприемем като наше.

В предишни публикации по темата разглеждахме някои иници-
ативи и мобилизации, които подсказваха за ангажираността на 
местните общности към джамиите. Тези действия бяха организи-
рани като съпротива срещу исканията на Главното мюфтийство 
на Мюсюлманското изповедание в България от 2012 г. за придоби-
ване на собственост върху т. нар. вакъфски имоти10. Тогава просле-
дявахме напреженията в периферията на доминиращия официа-
лен разказ за патримониума на нацията и стратегиите на местните, 
предимно християнски, общности да декларират мюсюлманските 
молитвени домове в своите градове като културна ценност, която 
принадлежи на всички и трябва да се съхрани като такава за бъде-
щите поколения. Именно с подобни стратегии на публично призна-
ване на значимостта на джамиите, повечето от които рушащи се и 
заключени с решетки и катинари, политически и църковни лидери, 
активисти, журналисти и граждани успяват да създадат необходи-
мия обществен шум, който да възпрепятства исканията на Мюф-
тийството, включително в съдебните зали. Тогава уверено заклю-
чихме, че османското продължава да бъде изключвано от утвърде-
ния дискурс на наследството11 в националната държава България – 
политико-териториално обединение на една етническа група – бъл-
гарската. А действията на местните общности по привидното оцен-
ностяване представляват по-скоро наративен похват в публичния 
дебат за справяне с възможния сценарий, според който сградите 

10 Страхилов, И., Каракушева, Сл. Османското минало – между наследеното и наслед-
ството. – Семинар_BG, 2015, № 12. <https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy12/
item/444-osmanskoto_minalo.html> 27 декември 2019 г.; Strahilov, I., Karakusheva, S. 
Performing Affection, Constructing Heritage? Civil and Political Mobilizations around the 
Ottoman Legacy in Bulgaria. – In: Emotion, Affective Practices and the Past in the Present. 
Eds. L. Smith, M. Wetherell, G. Campbell. Abingdon–New York: Routledge, 2018, 179–194.

11 Smith, L. Uses of Heritagе. Abingdon–New York: Routledge, 2006.
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биха могли да се върнат към първоначалните си функции на дейст-
ващи религиозни храмове.

В настоящия текст обаче поемаме по друг път. Тук фокусираме 
вниманието си не върху изключеността на османското от нацио-
нално утвърдения разказ за културното наследство, а разглеж-
даме различните форми, чрез които то се разпознава като истин-
ски ценно наследство в спомени, разкази и практики на микро-
ниво. Ако в досегашната ни работа твърдяхме, че в привидното 
припознаване на мюсюлманските храмове като наследство липсва 
именно функцията на наследяване, т. е. на оценностяване на съот-
ветните обекти като важна част от историческото минало на наци-
ята, сега бихме искали да обърнем перспективата, търсейки онези 
фрагменти от местната памет, които виждат останалите от осман-
ското управление джамии в различни модуси на наследственост.

Изложението ползва емпиричен материал, събран по време на 
теренна етнографска работа в Гоцеделчевско, Разградско и Силис-
тренско през август и септември 2019 г., а също и при по-ранни 
антропологични проучвания в Карлово, Самоков, Дупница и Стара 
Загора, датиращи от 2014 г. насам. Наблюденията по места са под-
платени с преглед на свързани с темата публикации в регионални и 
национални медии, както и в социалните мрежи.

Изборът на локации за теренното проучване е продиктуван от 
няколко фактора. На първо място е наличието на обществено 
напрежение около джамиите в изброените градове, което е свър-
зано с въпросите за стопанисването на сградите – кой има право на 
собственост, кой има възможности, ресурси и желание да се грижи 
за тях днес и като какви те ще бъдат стопанисвани – като дейст-
ващи храмове, като музеи или като комбинация от двете. Подобни 
въпроси изникват в местната публичност и преди засегнатите по-
горе искове на Главното мюфтийство. Съдебните спорове обаче 
успяват да провокират обществен дебат за опазването на култур-
ните ценности от османско време, в който всички участници да 
твърдят с различни мотиви и аргументи, че това наследство трябва 
да се съхрани.

Втори фактор по отношение на направения избор е свързан с 
начинания по места, които на пръв прочит интерпретирахме като 
опити на отделни личности или групи от хора да запазят остана-
лото от храмовете. Така в Гоце Делчев през 2012 г. например започва 
обща инициатива на активисти от региона и преселници в Тур-
ция за реставрация на джамията „Караджа паша“ и отварянето ѝ 
за религиозна служба. За кампанията научаваме първоначално от 
нейната страница във Фейсбук, на която са публикувани множес-
тво материали за състоянието на сградата и информация относно 
предприетите мерки за нейното възстановяване. В джамиите в Раз-
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град и Силистра пък през 2015 г. са извършени ремонтни дейности, 
които са широко отразени от регионалната и националната преса. 
Медийният интерес е предизвикан от липсата на необходимото раз-
решение за намеси по културните ценности и от неспазването на 
принципите на професионалната консервация и реставрация. В 
резултат организаторите, гражданин от Дулово и турски предприе-
мач, и наетите от тях работници са привлечени под отговорност от 
окръжните съдилища в Разград и Силистра, които постановяват, че 
се касае за умишлена противозаконна дейност в защитена терито-
рия за опазване на културното наследство12. Провокирани от тези 
активности на микрониво, се насочихме именно към въпросните 
три локации в опит да потърсим, опишем и разберем отношението 
на хората там към мюсюлманските паметници, останали от осман-
ско време в градовете им.

Трети аспект, повлиял избора на местата, беше свързан с раз-
нообразната религиозна принадлежност на жителите им. Тук, за 
разлика от посещенията ни при предишни теренни изследвания, 
немалка част от жителите и на трите района определят себе си като 
мюсюлмани13. Това, предполагахме хипотетично ние, би имало зна-
чение в отношението им към старите мюсюлмански храмове в тех-

12 Кирилов, Д. Тайно бетонираха пода на джамията. – Екип 7. 7 август 2015 г. <https://
archive.ekip7.bg//index.php?option=com_content&task=view&id=17292&Itemid=41> 
27 декември 2019 г.; Кирилов, Д. Бетонирането в джамията „Ибрахим паша“ е неза-
конно. – Екип 7. 10 август 2015 г. <https://archive.ekip7.bg//?option=com_content&tas
k=view&id=17303&Itemid=41> 27 декември 2019 г.; Българска национална телеви-
зия. Джамията „Макбул Ибрахим Паша“ в Разград – един застрашен паметник на 
културата. 4 ноември 2015 г. <https://bnt.bg/bg/a/dzhamiyata-makbul-ibrahim-pasha-
v-razgrad-edin-zastrashen-pametnik-na-kulturata> 27 декември 2019 г.; DarikNews.bg. 
Условна присъда и солидна глоба за ремонта на фасадата на „Куршумлу джамия“ в 
Силистра. 19 януари 2017 г. <https://dariknews.bg/regioni/dobrich/uslovna-prisyda-
i-solidna-globa-za-remonta-na-fasadata-na-kurshumlu-dzhamiq-v-silistra-1638095> 
27 декември 2019 г.; Силистренски бряг. Турски гражданин бе осъден задочно за 
„ремонта“ на Куршумлу джамия. 23 януари 2017 г. <https://silistra.briag.bg/turski-
grajdanin-be-osuden-zadochno-za-remonta-na-kurshumlu-djamiya/> 27 декември 2019 г.

13 Според данните от преброяването на населението на Националния статистиче-
ски институт през 2011 г. 31,47% от отговорилите на доброволния въпрос за рели-
гиозна принадлежност идентифицират себе си с мюсюлманско вероизповедание в 
община Гоце Делчев, 73,34% – в община Гърмен, и 85,91% – в община Сатовча. По 
време на теренната ни работа се срещнахме с жители на тези общини, които обоб-
щаваме като Гоцеделчевско заради факта, че Гоце Делчев е основният търговски, 
административен, образователен и здравен център на живеещите в региона. В оста-
налите два района съответно 50,63% от населението на област Разград и 37,70% от 
това на област Силистра определят себе си като мюсюлмани (вж.: Преброяване на 
населението и жилищния фонд през 2011 година. т. 3: Области, кн. 1: Благоевград. 
София: НСИ, 2012, с. 87–88. <https://nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010007513> 3 
януари 2020 г.; Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. 
т. 3 Области, кн. 17: Разград. София: НСИ, 2012, с. 62. <https://nsi.bg/statlib/bg/lister.
php?iid=DO-010007544> 3 януари 2020 г.; Преброяване на населението и жилищния 
фонд през 2011 година. т. 3: Области, кн. 19: Силистра. София: НСИ, 2012, с. 62. 
<https://nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010007548> 3 януари 2020 г.).
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ните градове и би конструирало евентуално различен от нацио-
нално доминиращия разказ, опитващ да хомогенизира концепци-
ята за културно наследство. Което на свой ред би могло да ни поз-
воли да видим една по-пъстра и многопластова картина от версии, 
форми и модуси на наследственост.

Теоретични предпоставки и изследователска позиция

Основа на настоящата работа са многобройните изследвания, 
които се занимават със съдбата на наследството на Османската 
империя след нейния разпад14. В научната литература вече относи-
телно ясно са очертани по-мащабните процеси и тенденциите във 
възприемането на османското минало сред християнските общнос-
ти в Югоизточна Европа15. Значим проблем тук се оформя около 
темата за изграждането на балканските нации и снабдяването им 
с подходящи митове, което обикновено е свързано с натоварването 
на османското наследство с подчертано негативни и травматични 
характеристики16. Или пък обратното – с апроприирането на дадени 

14 С думата „наследство“ обозначаваме онези материални и нематериални следи, които 
се вписват в по-широко антропологично разбиране за „културно наследство“ отвъд 
институционалните и регламентираните рамки. За критика на административното, 
политическото и демографското наследство на Османската империя, за стратегичес-
ките му употреби и предефинирането му при изграждането на националните дър-
жави на Балканите вж.: Mylonas, H. Nation-Building Policies in the Balkans: an Ottoman 
or a Manufactured Legacy? – Nations and Nationalism, 2019, No 25(3), 866–887.

15 Напр.: Шугър, П. Югоизточна Европа под османско владичество (1354–1804). София: 
Кралица Маб, 2003 [1977]; Исов, М. Най-различният съсед. Образът на османците 
(турците) и Османската империя (Турция) в българските учебници по история през 
втората половина на ХХ век. София: IMIR, 2005; Лилова, Д. Българският разказ за 
падането под османска власт: исторически канон без месианистичен мит. – Кри-
тика и хуманизъм, 2006, № 21, 255–273; Данова, Н. Османското време в българските 
текстове през ХІХ и ХХ век. – В: Балкански идентичности. <https://balkansbg.eu/
bg/content/b-identichnosti/460-osmanskoto-vreme.html> 27 декември 2019 г.; Cahiers 
balkaniques, 2008, No. 36–37: L’image de la période ottomane dans les littératures 
balkaniques. Ed. F. Pejoska-Bouchereau.

16 Аретов, Н. Балканските народи и Османската империя: Едно отхвърлено наслед-
ство. – Литературна мисъл, 2008, № 1, 55–66; Todorova, M. The Ottoman Legacy in 
the Balkans. – In: Balkans. A Mirror of the New International Order. Eds. G. G. Özdoğan, 
K. Saybaşılı. Istanbul: Eren, 1995, 55–74; La perception de l’héritage ottoman dans les 
Balkans / The Perception of the Ottoman Legacy in the Balkans. Ed. S. Gangloff. Paris: 
L’Harmattan, 2005; Europe and the Historical Legacies in the Balkans. Eds. R. Detrez, 
B. Sagaert. Bern: PIE Peter Lang, 2008; Hajdarpašić, E. Out of the Ruins of the Ottoman 
Empire: Reflections on the Ottoman Legacy in South-eastern Europe. – Middle Eastern 
Studies, 2008, No 44(5), 715–734; Hartmuth, M. De/constructing a ‘Legacy in Stone’: Of 
Interpretative and Historiographical Problems Concerning the Ottoman Cultural Heritage 
in the Balkans. – Middle Eastern Studies, 2008, No 44(5), 695–713; Yilmaz, Ş., Yosma-
oglu, İ. K. Fighting the Spectres of the Past: Dilemmas of Ottoman Legacy in the Balkans 
and the Middle East. – Middle Eastern Studies, 2008, No 44(5), 677–693; Alexieva, A. The 
Traumatic Heritage: Images of the Oriental within Bulgarian Culture. – In: Young Minds 
Rethinking the Mediterranean. Eds. M. Akgün, L. Petková. Istanbul: Istanbul Kultur 
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културни практики17 и одомашняването на определени мелодии18 
или архитектурни форми19, което понякога е съпроводено с тяхното 
пресемантизиране в съзвучие със съответната държавна идеоло-
гия. Казано с думите на Александър Кьосев, в този случай „предна-
ционалното и предмодерното не се прогонват и изтласкват [...], а се 
идеализират до автентична национална същност, която се проек-
тира върху цялата идеална национална територия. От общото бал-
канско, османско и евро-азиатско наследство се дестилира някакво 
мистично, „чисто народно“ ядро и се обявява за абсолютно присъщо 
на идеалната нация и на никоя друга – на всички българи“20. Важен 
аспект от тези динамики, отвъд националното въобразяване, е пос-
ледвалото физическо разрушаване на материални следи от „тур-
ското робство“ и елиминирането на „срамни“ ориенталски силу-
ети в градската среда21. Подобни интервенции често са функция 

University – Global Political Trends Center, 2011, 29–47; Ginio, E., Kaser, K. Introduction: 
Towards a Comparative Study of the Balkans and the Middle East. – In: Ottoman Legacies 
in the Balkans and the Middle East. Eds. E. Ginio, K. Kaser. Jerusalem: The European 
Forum at the Hebrew University, 2013, 3–21; Georgieva, G. The Kircali Time as Metony-
my: History as Emotion. – In: Ottoman Legacies in the Balkans and the Middle East. Eds. 
E. Ginio, K. Kaser. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University, 2013, 311–
334; Kiel, M. Un héritage non désiré: le patrimoine architectural islamique ottoman dans 
l’Europe du Sud-Est, 1370–1912. – Études Balkaniques, 2015, No 12, 15–82; Kolovos, E. 
Monuments sans héritiers? Les édifices ottomans de Crète. – Anatoli, 2015, No 6, 237–256; 
Lory, B. The Ottoman Legacy in the Balkans. – In: Entangled Histories of the Balkans. 
Vol. 3: Shared Pasts, Disputed Legacies. Eds. R. Daskalov, A. Vezenkov. Leiden–Boston: 
Brill, 2015, 355–405. Срв.: Bibina, Y. Contemporarity of History: Ottoman Cultural Her-
itage and its Bulgarian Perception (from the Balkan Perspective). – Slavia Meridionalis, 
2011, No 11, 119–140.

17 Везенков, Ал. Парадоксалната употреба на турцизми в разказа за българското. – 
Във: В търсене на българското. Мрежи на национална интимност (XIX–XX век). Със-
тав. Ст. Дечев. София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, 490–519.

18 Buchanan, D. A. “Oh, Those Turks!”: Music, Politics, and Interculturality in the Balkans 
and Beyond. – In: Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image, and 
Regional Political Discourse. Ed. D. A. Buchanan. Lanham: Scarecrow Press, 2007, 3–55.

19 Маринов, Ч. Чия е тази къща? Измислянето на българската възрожденска архитек-
тура. – Във: В търсене на българското. Мрежи на национална интимност (XIX–XX 
век). Състав. Ст. Дечев. София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, 325–
404; Marinov, T. Constructing Bulgarian Heritage: The Nationalisation of the Byzantine 
and Ottoman Architectures of Melnik. – In: Balkan Heritages: Negotiating History and 
Culture. Eds. M. Couroucli, T. Marinov. Abingdon – New York: Routledge, 2015, 77–109; 
idem. The „Balkan House”: Interpretations and Symbolic Appropriations of the Ottoman-
Era Vernacular Architecture in the Balkans. – In: Entangled Histories of the Balkans. 
Vol. 4: Concepts, Approaches, and (Self-)Representations. Eds. R. Daskalov, D. Mishkova, 
T. Marinov, A. Vezenkov. Leiden–Boston: Brill, 2017, 440–593.

20 Кьосев, Ал. Герои срещу сладкиши. – В: Кьосев, Ал. Лелята от Гьотинген. София: 
Фигура, 2005, 370–396.

21 Напр.: Koumaridis, Y. Urban Transformation and De-Ottomanization in Greece. – East 
Central Europe, 2006, No 33(1–2), 213–224; Koyuncu, A. Bulgaristan’da Osmanlı Maddi 
Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878–1908). – OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 2006, No 20, 197–243. <http://dergiler.ankara.
edu.tr/dergiler/19/1335/15460.pdf> 28 декември 2019 г.; Kiossev, A. Legacy or Lega-
cies. Competitions and Conflicts. – In: Europe and the Historical Legacies in the Balkans. 
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на идеологическото скъсване с нежеланото минало и са дефини-
рани от научните изследвания като деосманизация22 – импрегни-
рана в редица урбанистични, политически, държавно- и национал-
ностроителни проекти. Нейният интензитет варира в отделни пери-
оди и в зависимост от конкретния контекст, преплитайки се с мно-
жество императиви от различно естество и на различни равнища, 
които неизменно съпътстват всяка поява на „вакъфския въпрос“ в 
общественото пространство.

Казаното дотук красноречиво свидетелства за амбивалентността 
на османското. Днес то продължава да бъде по-скоро изключено 
от доминиращата концепция за културно наследство в страната, а 
приносът му в съвременната българска култура – омаловажаван. На 
него обикновено са му отказвани положителни качества или пък, 
ако такива са признати, то е за сметка на непрестижните ислям-
ски и ориенталски връзки, които биват заличавани в обратнопро-
порционален ред. Имайки предвид иманентната дисонантност на 
наследството обаче, трябва да припомним, че под привидно спокой-
ната му повърхност съществуват множество разнообразни негови 
версии, които рядко успяват да добият гласност. Не защото са по-
малко важни и ценни, а защото често техните „наследници“ не спо-
делят същата властова позиция и нямат достъп до подходяща три-
буна, за да ги изразят достатъчно видимо. В този смисъл изследва-
нето почива на едно относително просто допускане: ако публичният 
дискурс отрежда дадено наследство на някого, то вероятно същият 
този дискурс отнема правото на наследяване от онези, които не се 
вписват в наложените рамки23. Създаването на наследство от мина-
лото, казват Джон Тънбридж и Грегъри Ашуърт, лишава някого от 

Eds. R. Detrez, B. Sagaert. Bern: PIE Peter Lang, 2008, 49–67; Lewis, S. The Ottoman 
Architectural Patrimony of Bulgaria Revisited: Infrastructure, Intentionality, and the Gene-
sis and Survival of Monuments. – In: Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman 
Europe Presented to Machiel Kiel. Eds. M. Hartmuth, A. Dilsiz. Leiden: Nederlands Insti-
tuut voor het Nabije Oosten, 2010, 153–170; Stanoeva, E. Interpretations of the Ottoman 
Urban Legacy in the National Capital Building of Sofia (1878–1940). – In: Ottoman Legacies 
in the Balkans and the Middle East. Eds. E. Ginio, K. Kaser. Jerusalem: The European 
Forum at the Hebrew University, 2013, 209–230. Срв.: Krastanova, K., Rautenberg, M. 
Réinterprétation du passé et imaginaire urbain. Patrimoine architectural, politique cul-
turelle et peinture figurative à Plovdiv, Bulgarie. – Balkanologie, 2004, No 7(2), 33–54.

22 Лори, Б. Съдбата на османското наследство: Българската градска култура 1878–
1900. София: Amicitia, 2002 [1985], с. 8 и сл.; Vucinich, W. S. Some Aspects of the Otto-
man Legacy. – In: The Balkans in Transition: Essays on the Development of Balkan Life 
and Politics since the Eighteenth Century. Eds. C. and B. Jelavich. Berkeley–Los Ange-
les: University of California Press, 1963, p. 114; Hartmuth, M. Negotiating Tradition and 
Ambition: Comparative Perspective on the “DeOttomanization” of the Balkan Cityscapes. – 
Ethnologia Balkanica, 2006, No 10, 15–33.

23 Tunbridge, J. E., Ashworth, G. J. Dissonant Heritage: The Management of the Past as 
a Resource in Conflict. Chichester: John Wiley & Sons, 1996, p. 21; Smith, L. Uses of 
Heritagе..., p. 80.
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наследство – напълно или частично, активно или латентно, целена-
сочено или непредумишлено, за кратко или дългосрочно24.

В този дух е и критиката на Фатме Мюхтар-Мей, която в скорош-
ната си книга Identity, Nationalism, and Cultural Heritage under Siege 
(Идентичност, национализъм и културно наследство под обсада) 
поставя въпроса за практическото отсъствие на помаците в изграж-
дането на официалния разказ за тях и тяхното наследство. От пози-
цията си на инсайдър авторката защитава тезата за необходимостта 
от това членовете на дадена общност сами да могат да участват във 
формирането на собствен образ. Тя дискутира темата за активизма 
в академичните изследвания и патримониалните практики, за да 
осветли плуралистичността в интерпретациите на наследството, 
която вижда като контрапункт срещу налагането на един-един-
ствен прочит над много други25.

Тук ние споделяме сходни основания и се насочваме към гласовете 
на хора и общности, които смятаме за непредставени в доминира-
щия разказ. Тъкмо тези „заглушавани“, „премълчавани“ или „нечути“ 
възприятия на османското са обект на проучването ни. Работата се 
стреми да усложни разбирането ни за общност, като покаже мно-
гогласността, съдържаща се в позициите на различни нейни пред-
ставители – мюсюлмани (сунити и алиани), православни християни, 
атеисти; турци, помаци, българи, евреи – всички те съставна част на 
социалната тъкан на българската държава и наши събеседници. От 
тази гледна точка можем да приемем, че настоящият текст еднов-
ременно допълва и критикува предишните ни занимания, които 
акцентираха по-скоро върху утвърдения дискурс на националното 
наследство и неговата предполагаемо хомогенна общност.

Разбира се, този методологически избор също не е лишен от рискове. 
Един от тях е свързан със собствената ни изследователска пози-
ция, която лесно може да бъде атакувана заради това, че е външна, 
патронизираща, продукт на личните ни перспективи и социален 
опит или за това, че рискува да допринесе за допълнителното екзо-
тизиране и маргинализиране на наследството и неговите носители. 
Нашата рефлексия тук споделя тези съмнения, както и убежде-
нието, че са необходими повече изследвания, правени от предста-
вители на самите общности. Давайки си сметка за тези предизвика-

24 Tunbridge, J. E., Ashworth, G. J. Dissonant Heritage..., p. 21
25 Myuhtar-May, F. Identity, Nationalism, and Cultural Heritage under Siege. Five Narratives 

of Pomak Heritage – From Forced Renaming to Weddings. Leiden–Boston: Brill, 2014. Ско-
рошните изследвания на Лора Олсън Остерман също са красноречиви относно дина-
миката в съвременните процеси на религиозно и етническо самоопределяне сред 
помаците в България, вж.: Olson, L. J. Negotiating Meaning through Costume and 
Social Media in Bulgarian Muslims’ Communities of Practice. – Nationalities Papers, 2017, 
No 45(4), 560–580; idem. Enacting Pomak Belonging: Wedding Performance and Social 
Media in Post-Socialist Bulgaria. – Anthropology/Антропология, 2019, No 6, 104–130.
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телства, трябва да отбележим, че макар текстът да представя пре-
имуществено вижданията на събеседниците ни, той остава резултат 
от нашата специфична перспектива към поставената тема и субек-
тивната ни ангажираност с нея. Именно важността на темата и убе-
деността, че тя заслужава внимание в публичния и академичния 
дебат, ни мотивират да се заемем с това проучване.

Анализът е построен около идеята за различните равнища, на 
които функционира наследството26. Ако досега са описвани пре-
димно дискурсите и практиките, изключващи османското от нацио-
налния патримониален канон, то тук сменяме мащаба и се насоч-
ваме към картографирането на онези нива, на които личат проти-
воположни ценностни позиции. Предполагаме, че такива алтерна-
тивни позиции, надскачащи междуобщностните и междурелигиоз-
ните противоречия, може да се съдържат в социалните мрежи и вза-
имодействията на всекидневно ниво, да произлизат от личния опит, 
да вдъхновяват културни продукти и да рамкират идентичностните 
стратегии27. Един такъв подход би могъл да допринесе за забеляз-
ването на разнообразни модуси на наследственост и за изгражда-
нето на по-нюансирана представа за османското, като се покаже 
защо, от кого и по какъв начин то бива наследявано. С други думи, 
необходимо е да се разгледа въпросът за това, как „работи“ наслед-
ството, на какви равнища то бива произвеждано, преформулирано 
и оспорвано, както и какви са взаимните влияния между различ-
ните негови версии и специфичния контекст, в който те възникват28. 
Бидейки гъвкаво, многопластово и многоизмерно, то е непрекъснато 
в процес на договаряне и поради това са важни динамиките в отно-
шенията между макро- и микронивото, между мнозинството и мал-
цинството, между център и периферия, както и пластичността на 
границата между свое и чуждо29.

Поставяйки си такива въпроси, позиционираме проучването си в 
бързо развиващото се поле на критическите изследвания на наслед-
ството30. Отправна точка на това течение са ориентираните към 

26 Politics of Scale: New Directions in Critical Heritage Studies. Eds. T. Lähdesmäki, 
S. Thomas, Y. Zhu. New York–Oxford: Berghahn Books, 2019.

27 Вж. също: Dragostinova, T., Hashamova, Y. Introduction. – In: Beyond Mosque, Church, 
and State: Alternative Narratives of the Nation in the Balkans. Eds. T. Dragostinova, 
Y. Hashamova. Budapest–New York: Central European University Press, 2016, p. 7.

28 Harvey, D. C. Heritage and Scale: Settings, Boundaries and Relations. – International Jour-
nal of Heritage Studies, 2015, No 21(6), 577–593. <https://doi.org/10.1080/13527258.2014.9
55812> 28 декември 2019 г.

29 Lähdesmäki, T., Zhu, Y., Thomas, S. Introduction: Heritage and Scale. – In: Politics of 
Scale: New Directions in Critical Heritage Studies. Eds. T. Lähdesmäki, S. Thomas, Y. Zhu. 
New York–Oxford: Berghahn Books, 2019, 1–18.

30 Association of Critical Heritage Studies. Manifesto. <https://criticalheritagestudies.
org/history> 28 декември 2019 г.; Harrison, R. Heritage: Critical Approaches. Abingdon–
New York: Routledge, 2013.
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бъдещето съвременни преработвания на миналото, както и свър-
заната с това експанзия на културното наследство, навлизащо в 
нови сфери и създавано от нови актьори31. В този контекст проб-
лематизирането на властовата обусловеност на утвърдения дис-
курс позволява да се разбулят произвежданите и поддържаните от 
този дискурс неравенства, както и да се разширят патримониал-
ните граници, за да се включат разбиранията на повече общности, 
групи и отделни хора дори когато те са в колизия с нормативизи-
раните интерпретации. Тук, наред с осветляването на значението 
на всекидневните, семейните и личните представи за наследство, е 
важно да отбележим и вътрешноприсъщия емоционален и афекти-
вен заряд на наследството32.

Контекст на изследването

В трите града, представляващи интерес за настоящия текст – Гоце 
Делчев, Разград и Силистра, се намират три джамии от османско 
време, които периодично влизат в местния дневен ред. Във фокуса 
на вниманието попада въпросът за стопанисването им, но заради 
поливалентността и емоционалната обагреност на джамиите, 
темата за тяхното състояние присъства активно в публични дебати 
и неформални обсъждания, касаещи ежедневното договаряне на 
междурелигиозните и междуетническите взаимоотношения, исто-
рическото минало, националната памет, локалната идентичност и 
нейните маркери в градското пространство.

Джамията „Караджа паша“ в Гоце Делчев, известна сред мест-
ните хора и като Старата джамия, е построена през XV в.33 Декла-
рирана е като културна ценност, но собствеността ѝ не е докрай 
изяснена: сградата е държавна собственост, но няма издаден акт 
за това, докато теренът, на който е построена, принадлежи на мест-
ното Мюсюлманско настоятелство. В конструктивно отношение 
джамията е тежко увредена – полуразрушена е, част от стените и от 

31 Fairclough, G. Les nouvelles frontières du patrimoine. – In: Le patrimoine et au-delà. Stras-
bourg: Editions du Conseil de l’Europe, 2009, 31–45. <https://rm.coe.int/16806abdeb> 28 
декември 2019 г. Holtorf, C., Fairclough, G. The New Heritage and Re-shapings of the 
Past. – In: Reclaiming Archaeology: Beyond the Tropes of Modernity Ed. A. González-
Ruibal. Abingdon–New York: Routledge, 2013, 197–210.

32 Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures. Eds. D. P. Tolia-
Kelly, E. Waterton, S. Watson. Abingdon–New York: Routledge, 2016. Smith, L., 
Campbell, G. The Elephant in the Room: Heritage, Affect and Emotion. – In: A Companion 
to Heritage Studies. Eds. W. Logan, M. N. Craith, U. Kockel. Chichester: Wiley-Blackwell, 
2016, 443–460; Emotion, Affective Practices and the Past in the Present. Eds. L. Smith, 
M. Wetherell, G. Campbell. Abingdon–New York: Routledge, 2018. 

33 Борисов, Д. Караджа паша джамия в Гоце Делчев – историографски разказ и доку-
ментални реалии. – История, 2017, № 25(2), 119–140.
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минарето ѝ са рухнали, като последното голямо срутване е от яну-
ари 2011 г., когато под тежестта на падналия сняг се струва купо-
лът. В периода 1998–2000 г. са инициирани археологически раз-
копки34, като проучванията не са приключени и според действа-
щия Подробен устройствен план на града имотите са отредени за 
„археологически паметник на културата“. Поради това обстоятел-
ство до приключване на разкопките Районното мюфтийство не 
може да предприеме ремонтни или укрепителни дейности по сгра-
дата, която скоро вероятно ще остане само спомен в разказите и 
снимките на местните хора.

„Макбул Ибрахим паша“ се намира в самия център на Разград. 
Наричана също Голямата, Коджа или Ибрахим-пашовата джамия, 
тя е една от най-монументалните запазени джамии на територията 
на България. Изградена е в началото на XVII в. върху основите на 
по-ранна джамия, построена от Ибрахим паша – велик везир (1523–
1536) на султан Сюлейман I (1520–1566)35. Освен че сградата сама по 
себе си е забележителна като конструкция и градеж, според Махиел 
Кийл „градът и джамията са тясно свързани помежду си“ и „него-
вото появяване е било предизвикано именно от нея“36. Джамията 
е обявена за народна старина през 1927 г., а понастоящем прите-
жава статут на културна ценност с категория „национално значе-
ние“. Представлява публична държавна собственост, като от 1986 г. 
до 2001 г. в нея се провеждат археологически разкопки37. С проекта 
за модернизация на градския център през 70-те години на ХХ в. е 
съборен кирпиченият ѝ портик, както и прилежащият към религи-
озния комплекс хамам, който някои от нашите събеседници в Раз-
град все още помнят38. 

Днес джамията продължава да бъде затворена за богослужения и 
посещения и се намира в недобро физическо състояние. Достъпът 
до сградата е ограничен, като пространството около нея е оградено 

34 Petrounova, B., Vaklinov, М. L’ancienne mosquée de Gotze Deltchev (Bulgarie). – Bulletin 
de la Fondation Max van Berchem, 2000, No 14. <https://maxvanberchem.org/fr/activites-
scientifiques/projets/archeologie/11-archeologie/55-l-ancienne-mosquee-de-gotze-
deltchev-bulgarie-2000> 27 декември 2019 г.; Петрунова, Б., Комитова, Цв. Джами-
ята на Караджа Паша в град Гоце Делчев. – В: Известия на Исторически музей – Бла-
гоевград, т. 3: Пиринският край от древността до днес. Благоевград: Исторически 
музей – Благоевград, 2003, 59–66

35 Миков, Л. Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград. София: 
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2015.

36 Кийл, М. Хръзград – Хазерград – Разград: превратностите на един турски град в 
България (исторически, демографски, икономически и изкуствоведски бележки). – 
В: България под османска власт. Събрани съчинения. Състав. М. Баръмова, Гр. Бой-
ков, М. Кипровска. София: ИК „Тендрил“, 2017, с. 131.

37 Вж.: Петрунова, Б., Радославова, Г. Макбул Ибрахим паша джамия в Разград. – 
В: Култова архитектура и изкуство в Североизточна България (XV–XX век). Състав. 
Л. Миков. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2006, 242–248.

38 Кийл, М. Хръзград – Хазерград – Разград…, с. 143–147.
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с предпазна мрежа с оглед сигурността на преминаващите; поста-
вени са и предупредителни табели за опасност от падащи предмети. 
По покрива ѝ са поникнали храсти и дървета, чиито корени прояж-
дат стените, което налага периодично почистване на растителност-
та от Областната администрация на Разград. Наред с това, стено-
писите са сериозно увредени, а прозорците – счупени, поради което 
единствените редовни посетители са птиците, намиращи убежище 
във вътрешността на сградата. През 2015 г. по нейния интериор и 
подова настилка са извършени незаконни ремонтни дейности. В 
рамките на няколко дни работници засипват археологическите сон-
дажи, полагат бетонна замазка върху пода и боядисват с блажна боя 
дървените колони. Поставени са и килими за молитва.

„Куршумлу“ джамия в центъра на Силистра също е датирана в 
XVII в.39 и също е обявена за културна ценност. Тя е укрепена нас-
коро и е най-добре поддържаната от трите разглеждани тук джа-
мии. Собственост е на Районното мюфтийство и около часовете за 
намаз, когато е отворена, може да бъде свободно посещавана. Жен-
ското отделение в сградата и стълбите към минарето са съборени 
при една от реконструкциите, а интериорната декорация е зна-
чително увредена. Езан от минарето не се чете, „за да не притес-
нява живущите наоколо“, според думите на имама. Що се отнася 
до нерегламентираните ремонтни дейности от 2015 г., такива са 
извършени на два етапа. По фасадата са запълнени образуваните 
каверни, а във вътрешността е поставено дървено дюшеме върху 
пода и са измазани части от стените, с което е заличена и значи-
телна част от стенописите.

Фактът, че сградите са обявени за културна ценност, контрастира с 
тяхното дългогодишно окаяно и занемарено положение. Както отбе-
лязва Любомир Миков за „Ибрахим паша“ джамия, тя „се намира в 
състояние, неотговарящо на нейния статут и на архитектурното ѝ 
значение за града“40. Това положение на нещата обаче има отношение 
към споменатата по-горе амбивалентност на османското наследство 
в българската съвременност. В музейните витрини рядко може да 
се видят предмети, експонирани като османски; археологическите 
проучвания на обекти, разпознати като представителни за периода, 
са по-скоро изключение41, а старинните джамии, текета, тюрбета, 

39 Миков, Л. Къщички за птиците по фасадите на османски паметници в България. – 
Български фолклор, 2004, № 3, с. 43.

40 Миков, Л. Джамията на Ибрахим паша…, с. 81.
41 Въпросът за археологическите проучвания на османския период в България заслу-

жава отделно изследване, макар темата да е засегната от някои автори напосле-
дък. Вж. напр.: Guionova, G. Etat de la recherche archéologique concernant la période 
ottomane en Bulgarie. – Turcica, 2005, No 37, 267–279; Petersen, A. „Under the Yoke”: 
The Archaeology of the Ottoman Period in Bulgaria. – Journal of Islamic Archaeology, 
2017, No 4(1), 23–48; Peychev, S. The Image of Ottoman Sofia in the Cultural Memory 
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конаци, хамами, крепости и пр. почти не са засегнати от случилото 
се през последното десетилетие масово реконструиране, обхванало 
паметници от други исторически епохи и осъществено със средства 
от Европейския съюз, държавата и общините42. Твърде редки са слу-
чаите, в които вниманието е насочено към интересуващите ни тук 
молитвени домове, но дори тогава – в стремежа да се неутрализира 
ислямският им характер – се прилага стратегия на музеификаци-
ята. Емблематичен в това отношение е примерът с консервацията и 
реставрацията на старозагорската „Хамза бей“ (Ески) джамия. През 
2011 г. тя е превърната в Музей на религиите след като по археоло-
гически път под пода ѝ са открити останки от култова яма от ранно-
желязната епоха, вероятно тракийско светилище и средновековна 
некрополна църква. В този смисъл решаваща за опазването на кул-
турните ценности в голяма степен е волята на местната и централ-
ната власт, каквато – с малки изключения43 – липсва. Нещо повече, 
често се забелязват административни похвати, с които съответните 
законодателни, изпълнителни и съдебни власти маневрират между 
възможните аргументи „за“ и „против“ консервацията на храмовете, 
съобразяват или отлагат вземането на определени решения с оглед 

of Bulgarians. – Turkish Cultural Foundation. <https://turkishculture.org/architecture/
outside-turkey/the-image-of-ottoman-sofia-in-the-cultural-memory-of-bulgarians-1093.
htm?type=1> 10 октомври 2019 г.

42 Сред изключенията са Дяволският мост край Ардино, „Ески джамия“ в Стара Загора, 
Безистенът в Ямбол, Кръстатата казарма във Видин, баните в Ловеч, Свиленград и 
разложкото село Баня. Вж. също: Nazarska, G. Muslim Cultural Heritage in Bulgaria: 
Preservation, Conservation and Socialization during the European Integration Process 
(1990s–2014). – Études balkaniques, 2016, No 3, 527–546. В повечето случаи обаче 
обектите са трансформирани в музеи. По въпроса за случилите се реконструкции 
на недвижими културни ценности в България в по-общ план вж.: Семинар_BG, 2016, 
№ 13: (Чисто) нови наследства. Състав. Г. Вълчев. <https://seminar-bg.eu/spisanie-
seminar-bg/broy-13.html> 29 декември 2019 г. Макар и немного, по-целенасочени 
усилия за опазване на някои джамии в страната се полагат по линия на 
междуправителствените спогодби между България и Турция.

43 Такова скорошно изключение и пример за наличие на политическа воля за съхраня-
ване на една от разглежданите джамии са усилията на областния управител на Раз-
град Гюнай Хюсмен, който успява да осигури финансиране чрез решение на Минис-
терския съвет за ремонтни дейности, цялостна реставрация и консервация на сгра-
дата (вж.: Областна администрация – Разград. Министерски съвет взе решение за 
обявяване на обществена поръчка за реконструкция на джамията „Макбул Ибрахим 
паша“. 7 март 2018 г., <http://rz.government.bg/bg/news/1158-министерски-съвет-взе-
решение-за-обя> 28 декември 2019 г.; Областна администрация – Разград. Област-
ният управител Гюнай Хюсмен възложи стартиране на реставрацията на джамия 
„Ибрахим паша“ в град Разград, след като днес бяха отпуснати средства с поста-
новление на Министерския съвет. 27 декември 2019 г., <http://rz.government.bg/bg/
news/1925-областният-управител-гюнай-хюсмен-в> 28 декември 2019 г.). Предвид 
емоционалния заряд на проблема обаче периметърът за политически действия се 
оказва ограничен: според разказаното ни по време на теренната работа в Разград 
се предвижда сградата да бъде реконструирана и отворена за посещения като кул-
турна ценност, но не и да бъдат върнати първоначалните ѝ функции на място за 
молитва.
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на обществените настроения или собствените си интереси, с което 
могат да възпрепятстват и съхраняването на наследството44.

Независимо от тези констатации – или тъкмо поради тях – джами-
ите в Гоце Делчев, Разград и Силистра са съществена част от соци-
алната история на трите града и околностите им и неизменно при-
състват в обществените отношения днес. Издигайки се като мате-
риално свидетелство и физически образ на местното минало, те зае-
мат важно място в градския пейзаж – обозначават точка от траек-
ториите на всекидневното придвижване на местните жители (авто-
бусната спирка пред „Куршумлу“ джамия например е наимену-
вана „Джамията“), но и участват в моделирането на структурите на 
социалния живот. Отвъд политическата, институционалната и екс-
пертната мембрана, която контролира пропускливостта на патри-
мониалния регистър и категоризира културните обекти в него, за 
да изкове канона на наследството, джамиите всъщност представ-
ляват важен топос на местната памет. Топос, който концентрира 
живи спомени, препредавани легенди, колективни истории и лични 
разкази за отминалото и настоящото всекидневие. Именно поради 
символната и материалната им вплетеност в социалната тъкан на 
трите локации лошото им стопанисване, занемареното им състоя-
ние и липсата на реални усилия за тяхното запазване предизвикват 
разочарование и възмущение.

„Ние сме разтурѝ-хора“, ни казват двама възрастни жители на 
Гоце Делчев45, които срещаме случайно на пейка в парка и молим 
да ни насочат към Старата джамия и към конака на Рифат бей – и 
двете емблематични за града, но рушащи се постройки. И продъл-
жават: „… като дойдат като вас така млади хора и искат да видят 
нещо, няма какво да им покажем“. „[С]мятала съм, примерно, че 
джамията е срамота. Такава дума бих използвала. Толкова години 
да не бъде действаща, толкова години нищо да не бъде направено 
по нея и толкова години да бъде изоставена… [...] За мене е срамота 
в толкова години наред джамията да бъде недействаща“, чуваме 
в разговор със събеседничка в Разград46. В Силистра пък респон-
дент ни разказва как части от стените на укреплението „Меджиди 
табия“ в покрайнините на града са пострадали от „злосторници“, 
които „каменните блокове ги взимаха за основи на къщи, много са 
удобни“. Изразява възмущение от повсеместното финансиране на 
бутафорни крепости и заключава, че в Силистра „имаме истин-

44 Това личи както от практиката на някои институции, така и се споделя като наблю-
дение от повечето наши респонденти. Вж. също: Kiel, M. Témoignage: La zaviye de 
Mahmud Bey à Ihtiman (Bulgarie) (1385/90) au bord de l’effondrement Projets de restau-
ration et obstruction locale. – Anatoli, 2015, No 6, 255–262.

45 Разговор с двама жители на Гоце Делчев, ок. 70 г., август 2019 г.
46 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
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ска и е толкова занемарена“, „дадена на концесия на историк родо-
любец“, който „се стреми да придаде така малко ВМРО-оценка на 
съоръжението“47.

Общото в мненията на жителите на трите населени места – хора 
с разнообразни професии и интереси, различни възраст, пол, етни-
ческа и религиозна принадлежност – е именно огорчението от неже-
ланието на отговорните институции да разпознаят de facto осман-
ските сгради като интегрална част от локалната история и да се 
погрижат за тяхното съхраняване в съответствие с високата цен-
ност, която държавата de jure им е отредила. Тази критика към влас-
тите е показателна за значението, което хората отдават на малкото 
останали от и свързани с османското време културни обекти в гра-
довете им; за стойността, която им приписват, говорейки за тях; за 
вградеността на руините в личните спомени и биографии, както и 
за ролята им в изграждането на темпорални мостове с предците. 
Отношението към старинните сгради онагледява също така и връз-
ките на хората с въплътената в тези паметници многопластова 
история, а заедно с усилията, които полагат за тяхното запазване, 
демонстрира цял спектър от нюанси, форми и равнища на иденти-
фикация с османското наследство. Тази гама от спомени, разкази и 
практики, върху които ще се спрем по-подробно в останалата част 
от текста, най-общо можем да наречем модуси на наследственост.

Модуси на наследственост

Казаното дотук ясно припомня, че наследството не се изчерпва само 
с онова, което е вписано в утвърдения патримониален канон, част е 
от музейни колекции, рекламирано е в туристически брошури или 
е почитано от мнозина. То включва също така онези материални 
и нематериални следи от миналото, които отделни хора или групи 
смятат за важни и ценни, за които се вълнуват, грижат и съхра-
няват, за чиято загуба съжаляват. Именно индивидуалните и общ-
ностните взаимодействия с тези следи, усещанията на хората, тех-
ните усилия да запазят фрагментите от своето минало и да ги пре-
дадат на утрешните поколения е онова, което конструира култур-
ното наследство като такова, изпълва го със съдържание и му при-
дава смисъл. Или с думите на Пол Рикьор: целенасочено запазвайки 
връзката на настоящето с миналото, ние ставаме наследници на 
това минало48. Опирайки се на тези възгледи, следващите редове 
ще се насочат към запазените до днес османски джамии и значе-

47 О., мъж, ок. 65–70 г., гр. Силистра, август 2019 г.
48 Ricoeur, P. Memory and Forgetting. – In: Questioning Ethics. Contemporary Debates in 

Philosophy. Eds. R. Kearney, M. Dooley. London–New York: Routledge, 1999, p. 10.
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нията, които те получават в разказите, спомените и действията на 
хората, живеещи заедно с тях. 

„За мене джамията е баба ми…“

Първият аспект, който се откроява в процесите на патримониализа-
ция на локално ниво и изглежда изключително важен за начините, 
по които осмисляме османското наследство днес, е свързан със соци-
алната памет на градовете. В този порядък останалите от осман-
ско време постройки са не просто старини с архитектурна, истори-
ческа или културна стойност, според каквито характеристики дър-
жавата ги е идентифицирала и декларирала като ценност, а аспект 
от колективната биография на населеното място. Тази биография 
представлява мрежа от преплетени спомени за хора, места и съби-
тия, за празнични и всекидневни моменти, които биват постоянно 
припомняни от извисяващите се в градското пространство силуети.

За колона от османско време например, известна в Силистра 
като „колоната на Махмуд II“, намираща се според местни разкази 
в градския парк до 1942 г., когато „банда легионери, [...които] са 
националисти и [...] чупят колоната и я събарят долу“, се разказва 
и като за място, на което „баща ми е играл като хлапе, по нея се е 
качвал. [...] Аз имам снимка. [...] В Дунавската градина, ето тука до 
хотел „Дръстър“ беше. Там беше колоната. Тоест като казвам беше, 
аз съм роден 10 години след това, след нейното събаряне. Но там 
е била. И баща ми ми е разправял, че е играл по нея като хлапе“49. 
„Меджиди табия“ е мястото, на което „аз съм играл като малък, тя 
беше дълго време безстопанствена, отворена, никой няма там“50. 
Възрастна жена в Гоце Делчев си спомня „старата баня“ в близост до 
дома ѝ от своята младост – „като млада невеста тука, там ходехме 
на баня“51. Други двама възрастни жители на града – християни, 
живеещи срещу бившата почти срутена сграда на Мюсюлманското 
изповедание, си спомнят разрушената през 70-те години на мина-
лия век джамия близо до дома им: „… като деца, нали, отивахме на 
джамията в петък и разбърквахме обувките на хората. Събуват се 
отпред да влязат и ние им разбъркваме обувките, да не могат после 
да си ги намерят… Детска му работа… [...] И се редяхме за бонбони, 
даваха ни бонбони, като излизат от джамията, всичките деца от 

49 О., мъж, ок. 65–70 г., гр. Силистра, август 2019 г.
50 Пак там.
51 Разговор на улицата, близо до една от някогашните османски бани, с жителка на 

гр. Гоце Делчев, ок. 80–85 г., август 2019 г.
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махалата отивахме там за бонбони…“52. Така османските старини 
функционират и като споделени пространства, които хора от раз-
лични етнически и религиозни групи обживяват заедно в рамките 
на споделеното всекидневие53.

Последният разказ насочва вниманието ни конкретно към джа-
миите, чието място в социалната памет е по-видимо от това на оста-
налите османски обекти поради факта, че те са изградени, възпри-
емани и функционирали именно като социални пространства. Тях-
ното предназначение предполага място за изпълняване на съответ-
ните религиозни обреди и молитви, където се събира общността на 
вярващите – джемаат, етимологически произхождащо от същия 
корен, от който идва и думата джамия. Те не са просто конструкции 
в градското пространство, покрай които жителите преминават във 
всекидневните си траектории, забелязвайки или не тяхното при-
съствие, а притегателни центрове, към които някои от тези жители 
се насочват в делник, в празник, в петък или по специални поводи.

Обръщайки особено внимание на молитвените домове като 
топоси в градското пространство със специфични функции, не 
правим оценка на нивата на религиозност на жителите на трите 
региона. Някои от тях, например в Разград, признават, че „няма да 
е пълно вътре всеки ден с молещи се хора. Колко от нас отиват на 
джамия? Отиваме на петъчните джамии [...], иначе през останалото 
време… и по големите празници… Байрам, мевлиди…“54; че „аз съм 
си изградила една моя си религия, откъдето каквото ми е харесало, 
туй съм си взела“55; също и че „в Разград не останаха такива [рели-
гиозни] хора, пък и ние не бяхме възпитавани, нашите поколения 
не бяха възпитавани в такъв дух“56 и че „младите много няма да ги 
развълнува“57 състоянието на постройката. При нашето посещение 
в делничен ден нито в Разград, нито в Силистра отворените джамии 
имаха много посетители по време на икинди намаз. Някои от събе-
седниците ни приемат по отношение на „Ибрахим паша“ джамия, 
че за тях „сградата вече е като институция“58, понеже „не ги отслуж-
вам всичките ибадети по канон, както е, за да, нали, до такава сте-
пен да държа да имам място“59 или че „няма значение, че няма да 

52 Разговор на улицата, срещу бившата сграда на Мюсюлманското изповедание, с двама 
жители на гр. Гоце Делчев, ок. 70 г., август 2019 г.

53 Bryant, R. Introduction: Everyday Coexistence in the Post-Ottoman Space. – Post-Ottoman 
Coexistence: Sharing Space in the Shadow of Conflict. Ed. R. Bryant. New York–Oxford: 
Berghahn Books, 2016, 2–3.

54 Ф., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
55 Н., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
56 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
57 С., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
58 Н., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
59 Пак там.
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е действаща, въпросът е нещо да се случва там“60. Други споделят, 
че „по принцип мюсюлманите искат да е действаща“ и че самите 
те „бих[а] предпочел[и] да е работеща. Нали, нека си бъде и музей, 
ако трябва, нека да си има вътре и всичко, и така нататък. [...] Едва 
ли ще попречи на културната част обредите, нали, които биха били 
извършвани там“, защото „не е казано, че пет пъти намаз някой ще 
влиза там, най-много мюезинът да си прочете [...], което трябва да 
прочете, и това е“61. Осъзнават обаче, че възобновяването на рели-
гиозната служба „няма да се постигне, бъди сигурна, но поне като 
музей да се реставрира и да се гледа… пò е вероятно да стане... Но 
дето викаш да бъде действаща джамия – забрави! [...] На центъра 
на града – абсурд да поискат!“62 и че „те [управниците] не се съгла-
сяват на реставрацията, остави да бъде действаща джамия“63. В 
този ракурс реставрацията на джамията като сграда, изпразнена 
от религиозна функционалност, се осъзнава и като компромис в 
името на запазването ѝ тъкмо като биографичен топос.

В Гоце Делчев обаче ситуацията е различна, доколкото мюсюл-
маните там не разполагат с достатъчно молитвено място: „… тука 
специално [...] няма храм, който да поеме капацитета на молещите 
се“64. Поради това се налага хората от града да пътуват до джами-
ите в съседните села, както и административната сграда на самото 
Районно мюфтийство да бъде пригодена за ритуални нужди като 
месджид. Според думите на наши събеседници обаче последната 
„не успява да побере вярващите в петък – слагаме килими и по 
коридора, и по стълбите, и в кабинета на мюфтията, защото вътре 
не може да се съберат хората“65 и на „петъчната молитва в сгра-
дата на мюфтийството вече трите етажа са препълнени и просто 
хората се молят по стълбите“66. Тук усилията за реставрация на 
„Караджа паша“ джамия като културна ценност са преплетени с 
усилията за обезпечаване на необходимостта от молитвено място 
в града. Във връзка с това обстоятелство Районното мюфтийство 
купува земя в покрайнините на Гоце Делчев и прави постъпления 
за построяване на религиозен и културно-търговски център, който 
да посреща потребностите на мюсюлманите в околността, включ-
вайки административна, ритуална и молитвена част67. Тези потреб-

60 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
61 Ф., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
62 С., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
63 Ф., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
64 Н., мъж. ок. 30 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
65 Ю., мъж, ок. 55 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
66 А., мъж, ок. 35 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
67 Infomreja.bg. Проектът за втора джамия в Гоце Делчев вече е внесен. 2 октомври 2012 г. 

<http://infomreja.bg/proektyt-za-vtora-djamiq-v-goce-delchev-veche-e-vnesen-8050.html> 
10 януари 2020 г.
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ности обаче не срещат разбиране сред общинските власти68, а пуб-
лично циркулиращата информация за строеж на „втора джамия“ в 
града предизвиква протест на местни жители, един от които зая-
вява пред телевизионна камера: „… нищо против тях нямаме, обаче 
да си ходят оттатък Места да си се кланят там, няма проблеми. 
Тука джамия не искаме“69.

Тази емоционална наситеност на дебатите за мюсюлманските 
храмове в града несъмнено влияе както на проекта за новия рели-
гиозен център, така и на евентуалните дейности, свързани с рес-
таврацията на полусрутената Стара джамия. Емоционален заряд 
може да открием обаче и в позициите на мюсюлманите, чиито уси-
лия са насочени към съхраняване на молитвения дом. Преглед на 
специално създадената страница във Фейсбук Nevrakop Karaca Paşa 
Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi (от тур. Инициатива за рес-
таврация и отваряне за религиозна служба на джамията Караджа 
паша в Неврокоп), която цели да насочи общественото и политичес-
кото внимание към лошото състояние на сградата и да потърси под-
крепа за нейното отваряне за ибадет, показва цяла палитра от емо-
ции, значения и убеждения, които администраторите са вложили в 
идеята за създаването ѝ. Публикация от 24 юни 2017 г. например 
честити празника Рамазан Байрам със снимка от почти разруше-
ната джамия70, а в друга от 7 януари 2015 г. се споделя популярна 
турска песен със заглавие Аз все още имам надежда, което е повто-
рено и като коментар в публикацията71. На 3 март 2013 г. пък е пуб-
ликувана препратка към статия, озаглавена Забравеното историчес-
ко наследство – Караджа паша72. Последното е любопитно, защото 
онагледява различните позиции спрямо османското наследство в 
страната: ако за утвърдения публичен и патримониален дискурс то 
е нежелано, непрестижно, конфликтно или дисонантно, то за създа-
телите на страницата и за част от хората в региона то е забравено.

68 DarikNews.bg. Кметът на Гоце Делчев: Няма разрешение за строеж на нова джамия. 
28 януари 2013 г. <https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kmetyt-na-goce-delchev-nqma-
razreshenie-za-stroezh-na-nova-dzhamiq-1031752> 10 януари 2020 г. 

69 bTV. Жители на Гоце Делчев на протест срещу строежа на втора джамия. 
25 януари 2013 г. <https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/zhiteli-na-gotse-delchev-
na-protest-sreshtu-stroezh-na-vtora-dzhamiya-v-grada.html> 10 януари 2020 г.

70 Nevrakop Karaca Paşa Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 24 
юни 2017 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/photos/a.462538220451466/1580429308
662346/?type=3&theater> 10 януари 2020 г. 

71 Nevrakop Karaca Paşa Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 7 януари 
2015 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/posts/918203014884982> 10 януари 2020 г. 
Споделената песен е Benim Hala Umudum Var на турската поп-рок група Mazhar Fuat 
Özkan (MFÖ).

72 Nevrakop Karaca Paşa Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 3 март 
2013 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/posts/477569805632366> 10 януари 2020 г.
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Вижданията на събеседниците ни относно това, дали предпочи-
тат Старата джамия да бъде възстановена и отворена за служби 
или строеж на изцяло нова джамия, която да отговаря на съвре-
менните потребности, са нюансирани, но все пак се разполагат в 
една плоскост, която отдава преимущество на значението на наслед-
ството. Нюансираността в отговорите идва от въпроса за функцио-
налността и практичността на сградата за изпълняване на съответ-
ните молитви и обреди. Така например, един от респондентите ни 
прави сравнение с Джумая джамия в Пловдив, която е „много кра-
сива постройка, много хубаво място“, но „не е практична от гледна 
точка на санитарния възел“ – „не е много удобно да влезнеш, да се 
измиеш, после вънка трябва да се излиза по чорапи, да влезнеш 
вътре, малко е неудобно“. Макар да му е трудно да прецени дали 
модерна „практична“ сграда не е по-добър вариант с оглед на потреб-
ностите днес, все пак казва, че „ако евентуален проект би включвал 
по-модерен санитарен възел, естествено, че е по-добре Старата джа-
мия да направят. Щото и като произведение на архитектурата ще е 
по-интересна от модерните джамии, които ги правим“73.

Друг от хората, с които разговаряхме, е по-категоричен в мнението 
си и на въпроса ни за предпочитанията му безусловно избира „Ста-
рата... Старата джамия…“74. Зад този избор може да разпознаем въз-
приемането ѝ в регистъра на наследственост, което е подкрепено и 
от критиката му към нерегламентираните намеси в Разград и Силис-
тра:

Аз съм против. Не, не, не! Това са глупости [...], без никакво разрешение 
да иде там да си направи каквото знае. Ама те… те разрушават храма! 
Айде, законът настрани – забранено, трето, пето… Ама той хал хабер си 
няма, това е исторически паметник. Там става дума за специална архи-
тектура, за специална технология, за специални там строителни матери-
али и така нататък. Той ще развали джамията. [...] Сега нашата джамия 
[на село], тя не е исторически паметник. [...] Нашата джамия е градена по 
селски начин от селски хора. [...] Ние си я ремонтираме както на нас ни е 
изгодно, гледаме да е функционираща [...], гледаме практичното, защото 
това е село. [...] Но онова вече е паметник. [...] Онова, което там правят, 
това са глупости. Такива неща не трябва да се случват75.

Впечатляващата монументалност и старинността на османските 
джамии дават достатъчно основания те да бъдат мислени в екс-
пертната парадигма на културни ценности. Поради това местни 
хора ги припознават като обекти от възможни туристически дес-

73 Н., мъж, ок. 30 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
74 А., мъж, ок. 35 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
75 Пак там.
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тинации и дори причисляват някои от тях към Списъка на све-
товното наследство на ЮНЕСКО, макар те да не са част от него. В 
същото време разглежданите тук джамии са паметници, не просто 
защото са обявени за такива от определени държавни институции, 
но и защото съсредоточават в себе си паметта на едни хора за тях-
ното собствено минало. Те са възприемани като наследство – като 
важни и ценни – от този, който помни и разказва собствената си 
история, свързана с тях76. В този смисъл джамиите представляват 
детайл от индивидуалната и колективната биография и с матери-
алното си присъствие в градските пространства съхраняват соци-
алната памет на съответното място. В разказите и спомените, свър-
зани с тях, е втъкан собственият и препредаден опит от преобла-
даващо маргинализиращите политики на българската държава, 
която периодично признава и отнема културни и религиозни права 
на мюсюлманите в страната. Тук местната памет помни насилстве-
ната смяна на турско-арабските имена с български, която всички 
наши събеседници мюсюлмани или техните по-възрастни роднини 
са преживели; периодичните изселвания в посока Турция, довели 
до промяна в социалната тъкан на съответните региони; опитите за 
покръстване на помаците по поречието на Места от времето на Бал-
канските войни; събарянето на минарета, джамии или свързани с 
тях постройки като хамами, имарети, мектеби; унищожаването на 
старо мюсюлманско гробище в с. Кочан (Гоцеделчевско) и превръ-
щането му в площад, на който по-възрастни и религиозни хора от 
селото и до днес избягват да стъпват, защото смятат това за грях.

От друга страна, джамиите са онези материални следи, осъщест-
вяващи емоционална връзка с предците, която сякаш ще се загуби 
в момента, в който сградите рухнат. Те представляват „резервоар 
на паметта“77, като осигуряват приемствеността между поколени-
ята и в този смисъл опосредстват общуването с предците. Оттук 
идва и страхът от необратимата загуба на наследството78 и усеща-
нето, че ако даден обект или практика изчезнат, с тях ще си отиде и 
частица от индивидуалната биография и културата на общността:

За мене връзката идва... По време, говоря аз съм била дете, нали, пости, 
Рамазанът са се спазвали по един начин. Много по-строго, отколкото 

76 Berliner, D. Can Anything Become Heritage? – In: Sense and Essence: Heritage and the 
Cultural Production of the Real. Eds. B. Meyer, M. van de Port. New York: Berghahn 
Books, 2018, p. 304.

77 Apaydin, V. The Interlinkage of Cultural Memory, Heritage and Discourses of Construc-
tion, Transformation and Destruction. – In: Critical Perspectives on Cultural Memory and 
Heritage. Construction, Transformation and Destruction. Ed. V. Apaydin. London: UCL 
Press, 2020, p. 17. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10091628/1/Critical-Perspec-
tives-on-Cultural-Memory-and-Heritage.pdf> 10 февруари 2020 г.

78 Пак там.
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сега. И значи баба ми държеше Рамазан... оруч. И сега като дойде 7–8 
часà, когато е било лятно време, играеш, играеш навън и тя: „Яла, вървете 
да видите, светнали ли са там кандилите на туй!“. И някак си този спо-
мен може би е моето отношение по-специалното. Защото аз имам пряка 
връзка. Другият може да я е подминавал просто така. Но аз съм свързана. 
И сега значи за мене джамията е баба ми... в тая връзка. Оттам е и сан-
тиментът ми и към сграда... И пак е принадлежност някаква. Оказва ти 
влияние79.

В подобен щрих на възприемане на османските паметници като 
форма на общуване с предците е и анализът на Яшар Тонта, който 
е придружен от дълбоко емоционален личен разказ за носталгията 
и копнежа на неговите родители – преселници от Силистренско в 
Турция – към родните им места: 

Когато в нашата къща се споменаваше „родината“, тя винаги се разби-
раше като земята, където моите покойни майка и баща са имали детство, 
което е било прекъснато. Това за тях беше „родината“ чак до момента, в 
който те починаха. „Родината“ за баща ми бяха бреговете на река Дунав 
в Силистра, в чиито води той се е къпал като малко дете. „Родината“ за 
майка ми беше нейното село, разположено в плодородните земи на Добру-
джанската равнина80. 

Когато години по-късно Тонта посещава родните им места, вни-
манието му е привлечено от джамията в центъра на Силистра, 
която той намира „със заключени врати, обрасла в растителност 
и занемарена. Беше очевидно, че джамията не е била поддържана 
и използвана от известно време. След като стопилото се в резул-
тат на миграциите турско население изглежда е било „одругостено“, 
първо от румънци и впоследствие от българи, значимостта на него-
вото наследство очевидно също е била понижена“81. Като припомня, 
че „същото се отнася и за културното наследство на гърците, които 
са били принудени да мигрират от Турция в Гърция по време на 
„размяната на население“ през 1923–1924“82, Тонта поставя важни 
въпроси, свързани със „забравата за приноса на „другите“ към 
собствената ни култура“83, поради което – и с пренебрегването на 
тяхното културно наследство: 

79 Н., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
80 Tonta, Y. Future of Cultural Heritage. – New Review of Information Networking, 2016, 

No 21(1), 63–64.
81 Пак там, р. 64.
82 Пак там.
83 Tonta, Y. Preservation of Scientific and Cultural Heritage in Balkan Countries. – Program: 

Electronic Library and Information Systems, 2009, No 43(4), p. 426.
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Как така не успяваме да осъзнаем факта, че унищожаваме нашата собст-
вена култура заедно с културата на цялото човечество, когато унищожа-
ваме културата на другите? Защо подхождаме към въпроса „чия култура“ 
от сравнително ограничена гледна точка? Защо не успяваме да разбе-
рем приемствеността в културата? Защо се държим „избирателно“, когато 
става дума за усвояването на древните култури?84

Сходни са и разбиранията на нашите събеседници, които въз-
приемат османското минало като пласт от българската история, 
а неговото наследство – като неделима част от корпуса на нацио-
налния патримониум. Подчертаването на приемствеността в кул-
турата, за която Тонта говори, както и на приноса на различните 
културни слоеве в изграждането на съвременността, е доловимо и 
в разговорите с респондентите ни: „Да, това са български наслед-
ства – както и римско, така и византийско, така и тракийско, така 
и османско“85. Подобно разбиране, в което се отправя критика към 
избирателността в приемането на древните култури и към йерархи-
зацията на периодите с оглед на тяхната значимост за живота ни 
днес, се открива също и в следната позиция:

А че неминуемо в Разград има останали и паметници, и следи, и добри 
обществени придобивки такива от османско време, това за мен също е 
безспорно. Дори и да не ги знаем. Дори и да не ги осъзнаваме. [...] И съм 
сигурна в това, което казвам, съм сигурна, че от османско време има 
останали обществени придобивки, към които няма интерес, няма спо-
мен... Заличили са се тия неща. И много силно се бях впечатлила, като 
ходихме в Абритус, сегашният вече реставриран, направен, модернизи-
ран музей, най-силно се впечатлих… Има такива чекмедженца, те са в 
стена. [...] Едни такива чекмедженца и всяко чекмедженце... Интересно е 
за децата – отварят чекмедженцето и вътре има надписи за това какво е 
останало от римско време в Разград. Нали, примерно, еди-кой си... калдъ-
ръмът, примерно, е останал от римско време. Наистина е така, със сигур-
ност е така. И разни други... [...] Много интересни факти имаше, голяма 
част от които съм забравила. И тогава ми светна лампичката, че и от 
османско време 100% има такива неща, които са останали, но никой не 
ги… [...] Аз затова бях впечатлена сега толкова много от ония чекмедженца 
там, толкова много факти останали. До време! Що? От Османската импе-
рия няма...86

84 Tonta, Y. Future of Cultural Heritage…, p. 68.
85 А., мъж. ок. 35 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
86 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
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Практики на наследяване

В описаните дотук възприятия на джамиите като наследство личат 
както дълбоката емоционална наситеност, така и физическото при-
съствие на паметниците. Този специфичен опит, в който активната 
сетивна ангажираност на хората се преплита с материалността на 
конкретните обекти87, маркира и т. нар. от нас тук практики на 
наследяване. Несъмнено подобно разбиране за патримониалното 
производство в настоящето предполага цял спектър от дейности, 
които варират в различни контексти. Възможна типология, пред-
ложена от Родни Харисън, включва категоризирането (идентифи-
циране, документиране, номиниране, регистриране и т. н.), курира-
нето (събиране, селектиране, оценностяване и пр.), опазването (под-
държане, съхранение, консервиране, реставриране, архивиране, 
управление и т. н.) и комуникирането (ползване, интерпретиране, 
експониране и др.) на фрагменти от миналото. Всички тези прак-
тики може да се мислят като централни за множеството сфери на 
наследството, а оттук – и като места, в които идеите за бъдещето 
биват изграждани88.

Предвид увреденото състояние на разглежданите от нас джамии, 
едва ли е изненадващо, че повечето от практиките, които успяхме 
да регистрираме, са ориентирани именно към опазването на сгра-
дите и привеждането им във вид, който да съответства на предста-
вите на загрижените за наследството хора. Голямата рамка на тези 
действия е по-скоро институционално-правна и се задава от дейст-
вията на Главното мюфтийство, което обикновено е в позицията на 
ищец в съдебни процеси за придобиване на собственост. В много 
отношения тези постъпки са в отговор на неяснотите около „вакъф-
ския въпрос“ и сложните динамики в политиките на българската 
държава и местните власти към мюсюлманите, техните религиозни 
учреждения и имотното им притежание.

За настоящия текст е важно да се подчертае, че – паралелно с 
усилията си да получи права на наследник върху джамиите от 
османско време – Мюсюлманското изповедание вписва действията 
и аргументите си в дискурса за културното наследство и го ползва 
в подкрепа на своите позиции. Така например, районният мюфтия 
на Благоевград Айдън Мохамед критикува държавните инсти-
туции заради траещото с години срутване на Старата джамия в 
Гоце Делчев, като за целта си служи именно с аргумента за нацио-
налния патримониум: „Този е нашият най-голям проблем в реги-
она. Не може нашата държава да не пази своята култура и исто-

87 Berliner, D. Can Anything Become Heritage?..., 302–303.
88 Harrison, R. Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics of 

Heritage in the Age of Anthropocene. – Heritage & Society, 2015, No 8(1), p. 36.
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рия, защото тази джамия е български паметник на културата“89. От 
друга страна, подобни дискурсивни употреби на наследството оста-
ват подчинени на религиозното начало, доколкото в случая важи и 
друго разбиране – за богоугодно завещание, при което Аллах е „най-
добрият наследник“90. Независимо от наличния патримониален ста-
тут или архитектурните и художествените качества, за Мюсюлман-
ското изповедание старинните сгради се характеризират преди 
всичко със свещеността и неприкосновеността на вакъфа и волята 
на неговия учредител91. Думите на заместник главния мюфтия 
Бирали Мюмюн, изказани във връзка с представянето на книгата 
на Л. Миков Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джа-
мия в Разград през 2015 г., са показателни в това отношение:

Ние днес сме наследници на такива превъзходни, не искам да кажа 
паметници, защото паметникът е нещо, което ни напомня за миналото. 
Искам това наследство да бъде реално използвано днес от всички ни така, 
че това да бъде действаща джамия [к. н. – И. С., С. К.], така да бъде също 
и място, където хората да се събират и да имат този социален контакт, да 
имат това общение, както е бил истинския храм в религията92.

От религиозно-правна гледна точка промяната на условията и пред-
назначението на вакъфа изглежда недопустимо93, защото той е заве-
щание за вечни времена и в този смисъл е неотчуждаема собстве-
ност94. Затова и Главното мюфтийство протестира против превръ-
щането на джамии в музеи и разпознава тази тенденция като „анти-
демократичен и ислямофобски порив“ и „недопустим акт на дис-
криминация“, осъществен на базата на „изфабрикувани“ и „нелеги-
тимни артефакти“95.

89 Дневник. Мюфтия упрекна държавата за рушенето на джамията „Караджа паша“ 
в Гоце Делчев. 12 август 2013 г. <https://dnevnik.bg/bulgaria/2013/08/12/2120827_
mjuftiia_uprekna_durjavata_za_rusheneto_na_djamiiata> 28 декември 2019 г.

90 По: Миков, Л. Джамията на Ибрахим паша…, с. 67. Вж. също: Страхилов, И., Кара-
кушева, Сл. Османското минало...

91 Ахмед, В. С. За вакъфите като свещени места. – В: Свещени места на мюсюлма-
ните в България. Състав. В. С. Ахмед, Й. Еролова. София: Висш ислямски инсти-
тут, 2018, 9–21.

92 Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Проф. Любомир Миков пред-
стави книгата си „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“. 
<https://grandmufti.bg/bg/home/news-room/novini/1878-prof-lyubomir-mikov-predstavi-
knigata-si-dzhamiyata-na-ibrahim-pasha-i-ibrahim-pasha-dzhamiya-v-razgrad.html> 28 
декември 2019 г. 

93 Ахмед, В. С. За вакъфите…, 18–19.
94 Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства 1879–1885. София: ЛиК, 

1999, с. 65.
95 Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство. Главно мюфтийство подкрепя 

мирния протест на мюсюлманите от Карлово. <https://grandmufti.bg/bg/home/news-
room/novini/1319-glavno-myuftiistvo-podkrepya-mirniya-protest-na-myusyulmanite-ot-
karlovo.html> 30 декември 2019 г.
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В този контекст вижданията на представителите на местните 
общности, които са и във фокуса на настоящото изследване, са по-
нюансирани. Както беше посочено по-рано, интерпретацията на 
джамиите като културна ценност несъмнено е застъпено, като това 
схващане понякога дори надделява над религиозния елемент, който 
иначе присъства задължително в една или друга степен. Това личи 
в Гоце Делчев, където има потребност от повече молитвено място, но 
също така е доловимо в Разград и Силистра, където тази необходи-
мост не е така изявена:

Не казвам, че Малката джамия не е работила. Не казвам, че, примерно, 
мюсюлманското население в града не е имало долу-горе къде да... да 
речем, да се моли, да речем. Но като цяло, трябваше досега да бъде напра-
вено нещо с „Ибрахим паша“. За мен!96

Такива представи, припознаващи османското като наследство, 
са въплътени и в конкретни постъпки за опазването на сградите, 
които хората по места предприемат, обединени от сходни притесне-
ния. Тук може да посочим усилията на мюсюлманските общности, 
които се опитват да поддържат, според възможностите си, построй-
ките и прилежащите им пространства през годините, въпреки неи-
зяснената собственост на имотите. С това са свързани и инициа-
тивите по почистване на периодично появяващите се върху фаса-
дите и интериора на джамиите оскърбителни надписи и рисунки. 
Пак тук попадат и дългогодишните настоявания на вярващите 
пред районните мюфтии и местните мюсюлмански настоятелства 
храмовете да бъдат ремонтирани и достъпни. През 90-те години 
на миналия век в Разград дори е сформирано гражданско обеди-
нение между различни организации, което проучва възможността 
„Макбул Ибрахим паша“ джамия да бъде възстановена, като тогава 
е учредена и дарителска сметка. В периода 2009–2015 г. пък под-
дръжници на идеята за реставрирането на джамията в Гоце Дел-
чев и отварянето ѝ за молитва сигнализират за бързия разпад на 
постройката, като се обръщат до редица институции в Турция и в 
България97. За казуса са уведомени и множество медии – турски, 
български и други – които публикуват материали за рушащата се и 
обругавана „Караджа паша“ джамия98.

96 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
97 Ristemov, A. Karaca paşa camii. 2015. Непубл.
98 Напр.: Българска телеграфна агенция. Джамия на 6 века се руши в Гоце Делчев. 

12 август 2013 г. <http://bta.bg/bg/c/BO/id/654530> 11 януари 2020 г.; Infomreja.
bg. Двуметров кръст побиха на джамията в Гоце Делчев, полиция издирва ванда-
лите. 20 юни 2014 г. <http://infomreja.bg/dvumetrov-kryst-pobiha-na-djamiqta-v-goce-
delchev-policiq-izdirva-vandalite-17959.html> 11 януари 2020 г.; Hürriyet. Karaca Paşa 
Camisi’nin minaresine haç astılar. 22 юни 2014 г. <http://hurriyet.com.tr/gundem/
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Тези патримониални мобилизации дават израз както на ежеднев-
ните представи и емоции, родени от живеенето с паметниците99, 
така и на убедеността в тяхната културна стойност, която следва 
да бъде запазена за бъдещите поколения. Разбирането за наслед-
ство се усложнява допълнително, тъй като в него се съдържа също 
споменатата вече неотчуждаемост на вакъфа и полагащата му се 
вечна почит. Оттук произлиза и принципното морално и религиозно 
задължение на мюсюлманите към тази институция, а по-конкретно 
и към разглежданите от нас джамии. Разсъждавайки върху сакрал-
ността на вакъфа в ислямски контекст, Ведат Ахмед заключава, че 
„дълг на всеки човек е да направи това, което е по силите му за 
реализиране на чистите и свети цели, заложени в учредителните 
документи на вакъфите. Това ще даде необходимата гаранция на 
хората, които имат желанието да инвестират безкористно в настоя-
щето и бъдещето на обществото“100. Много сходно тълкуване срещ-
нахме през 2017 г. в Карлово, където вярващите се осъзнават като 
наследници едновременно на старинната сграда и на волята на 
дарителя, основал вакъфа101. Тази комплексна представа за наслед-
ството се противопоставя срещу действията на градската управа, 
която се стреми да разчлени културния от религиозния, т. е. ислям-
ския прочит на местната „Куршунлу“ джамия.

В много отношения откритата или подразбираща се съпротива на 
общинската власт, подкрепена от партийни и граждански активис-
ти и разгласена от медиите, се оказва решаваща по отношение на 
състоянието на паметниците. По редица причини, които е трудно 
да бъдат реконструирани в пълнота, изброените по-горе усилия на 
местните общности не довеждат до желания резултат. Неудовлетво-
рителната кореспонденция с ресорните ведомства, незаинтересо-
ваността на властите, усложненията, произтичащи от статута на 

karaca-pasa-camisinin-minaresine-hac-astilar-26652260> 11 януари 2020 г.; Anadolu 
Ajansı. Bulgaristan’da Müslümanların ibadet yerlerine saldırılar artıyor. 27 август 2014 г. 
<https://aa.com.tr/tr/dunya/bulgaristanda-muslumanlarin-ibadet-yerlerine-saldirilar-
artiyor/127830> 11 януари 2020 г.; Kırcaalı Haber. Karaca Paşa Camii’nin minaresine 
domuz kafası asıldı. 19 юни 2015 г. <https://kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=15126> 
11 януари 2020 г.; Infomreja.bg. Пак оскверниха джамията в Гоце Делчев, закачиха на 
минарето свинска глава. 19 юни 2015 г. <http://infomreja.bg/pak-oskverniha-djamiqta-
v-goce-delchev-zakachiha-na-minareto-svinska-glava-24042.html> 11 януари 2020 г.; 
Aljazeera Balkans. Bugarska sprečava obnovu džamija. 24 февруари 2018 г. <http://
balkans.aljazeera.net/video/bugarska-sprecava-obnovu-dzamija?fbclid=IwAR0XultT0aW-
GlUvIjHKv0sSvRhFh-SjRpg25nAIJM9A9iWhcIYXaTgY3lI> 11 януари 2020 г.

99 По: Fabre, D. Introduction. Habiter les monuments. – In: Les monuments sont habités. Eds. 
D. Fabre, A. Iuso. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010. <http://
books.openedition.org/editionsmsh/3483> 30 декември 2019 г.

100 Ахмед, В. С. За вакъфите…, с. 20.
101 К., ок. 40 г., Карлово, февруари 2017 г. За построяването на джамията и учредения 

от Карлъоглу Али бей вакъф през втората половина на ХV в. вж.: Бойков, Гр. Град 
Карлово и карловският вакъф. – История, 2018, № 26(5), 461–496.
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културна ценност, както и надигащите се националистически въл-
нения в градовете срещу всеки опит джамиите да бъдат реставри-
рани довеждат до заглъхването на споменатите инициативи и до 
ясно артикулираното убеждение, че „без политическа воля нищо не 
може да решим“102. Идеята за ценността на наследството и необ-
ходимостта от неговото възстановяване обаче остава латентна и 
периодично бива реактуализирана в публичното пространство 
от „онази шепа хора, които милеят от сърце за историята и мина-
лото си [... и чиито] сърца се късат пред това нехайство“103. От тази 
гледна точка противозаконните строително-ремонтни дейности, 
извършени в джамиите в Разград и Силистра, не са толкова изне-
надващи. Дейностите са в нарушение на съществуващото законода-
телство и са за сметка на автентичността на обектите, а оценките за 
тях сред мюсюлманите не са еднозначни и често са дори осъдителни, 
но същевременно с това тези постъпки са ориентирани към отваря-
нето на сградите за молитва. Имайки предвид, че „тези паметници 
са оставени на произвола на съдбата“104, запълването на изкопите в 
пода на разградската джамия, останали от археологическите проуч-
вания, и заливането му с бетон биха могли да се осмислят като реак-
ция срещу безстопанственото отношение към сградите.

Всъщност тези действия се вписват във все по-деинституциона-
лизираната среда, в която функционира наследството през послед-
ните десетилетия. Тук, паралелно с появата на алтернативни спо-
мени и разкази, се забелязват патримониални практики, препли-
тащи се с популярната култура и културата на участието105, което в 
крайна сметка умножава броя на наследниците и техните разбира-
ния за това, какво и как трябва да се съхранява занапред106. Наред 

102 А., мъж, ок. 35 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
103 Nevrakop Karaca Paşa Cami‘sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 26 

ноември 2012 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/photos/a.462538220451466/46949
0543089567/?type=3&theater> 30 декември 2019 г. 

104 Пак там.
105 Robinson, M., Silverman, H. Mass, Modern, and Mine: Heritage and Popular Culture. – 

In: Encounters with Popular Pasts: Cultural Heritage and Popular Culture. Eds. M. Robin-
son, H. Silverman. Cham: Springer International Publishing, 2015, 1–30; Giaccardi, E. 
Introduction: Reframing Heritage in a Participatory Culture. – In: Heritage and Social 
Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture. Ed. E. Giaccardi. Abingdon–
New York: Routledge, 2012, 1–10.

106 Друг ярък пример в тази посока е нерегламентираното бетониране на моста на 
Колю Фичето в Дряново (недвижима културна ценност), извършено през януари 
2020 г. с цел да се укрепи съоръжението, намиращо се в лошо състояние. (вж.: Бъл-
гарско национално радио. Прокуратурата проучва нерегламентиран ремонт на 
моста на Колю Фичето в Дряново. 9 януари 2020 г. <https://bnr.bg/post/101213093/
prokuraturata-prouchva-nereglamentiran-remont-na-mosta-na-kolu-ficheto-v-dranovo> 
9 януари 2020 г.). Подобна е и инициативата на семейство от Лясковец, което 
почиства редица статуи и исторически паметници в няколко български града 
(вж.: Българско национално радио. Двама братя и баща им реставрират със 
собствени средства паметници в страната. 27 декември 2019 г. <https://bnr.bg/
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с това, както твърди Мишел Ротенберг, изникват „нови форми на 
институционализация, в които социалните сили отчасти изземват 
функциите на публичните власти и традиционните обществени 
организации“, а оттук производството на наследство се свързва със 
създаването на нови културни идентичности. Последните обикно-
вено си съперничат с утвърдения дискурс за нацията и препращат 
към „едно изискване за достойнство и за публично признание“107. 
Тези уточнения имат особена значимост за осмислянето на осман-
ското наследство и наслагващите се предизвикателства, пред които 
подобни процеси се изправят в съвременна България. Част от труд-
ностите се отнасят именно до каналите, чрез които би могло да се 
изрази усещането за необходимост от предефиниране на национал-
ния патримониум, а неговите алтернативни прочити да добият види-
мост. Поради всичко това не е учудващо, че развитието на дигитал-
ните технологии и интернет се натоварват с големи надежди и се 
приемат като възможност за по-широко участие в договарянето на 
наследствата. Тъй като допълнително размиват границите между 
любители и експерти, консуматори и производители, социалните 
мрежи се разглеждат като място, където общностното наследство 
бива конструирано, и същевременно като инструмент, който позво-
лява собствените разкази да бъдат заявени108.

В този контекст специално внимание заслужава споменатата по-
горе страница във Фейсбук, посветена на Старата джамия в Гоце 
Делчев. Създадена през 2012 г., тя обединява трима души, живеещи 
далеч един от друг, но споделящи обща кауза – предотвратяването 
на цялостното срутване на старинния молитвен дом. Първоначално 
всеки от тях действа самостоятелно, като проучват историята на 
региона през османско време, публикуват съобщения относно със-
тоянието на сградата и популяризират идеята за нейното възста-
новяване и отваряне за поклонение. По-късно Фейсбук се очертава 
като обща платформа за споделяне на информация едновременно 
за променящото се с течение на времето състояние на постройката 
и за предприетите действия за нейното опазване. Функционираща 
като „вик срещу предстоящото изчезване на една джамия, на една 
историческа сграда“109, страницата съдържа множество архивни 

post/101208872/dvama-brata-i-bashta-im-restavrirat-sas-sobstveni-sredstva-pametnici-
v-stranata> 9 януари 2020 г.). 

107 Ротенберг, М. Деинституционализацията на наследството. – Семинар_BG, 2013, № 8. 
<https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy8/item/363-deinstitutsionalizatsiyata-
na-nasledstvoto.html> 30 декември 2019 г.

108 Giaccardi, E. Introduction…; Fairclough, G. Others: a Prologue. – In: Heritage and Social 
Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture. Ed. E. Giaccardi. Abingdon–
New York: Routledge, 2012, XIV–XVII.

109 Nevrakop Karaca Paşa Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 9 ноември 
2012 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/posts/462678880437400> 30 декември 2019 г.
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и съвременни фотографии, включително такива, които докумен-
тират организираните почиствания на пространството около джа-
мията или нейното обругаване от местни националисти – нарису-
вани с червена боя свастики, кръстове и т. н. Идейният проект за 
реставрация също придобива публичност чрез социалната мрежа. 
Най-осезаемо място обаче заемат писмата, които администрато-
рите на страницата пишат до различни институции в опит да наме-
рят решение на проблема. Търсейки съмишленици за своята кауза, 
страницата успява да привлече близо 700 последователи и остава 
активна в периода до 2015 г., след което публикациите са по-скоро 
спорадични.

Тези патримониални практики онлайн несъмнено поставят под 
въпрос националния канон на наследството. Те осветляват него-
вата непропускливост и непълнота, но също така правят видими 
загубите. За корица на коментираната тук страница например е 
избрана картичка с изглед към някогашния Неврокоп, където все 
още може да се идентифицира повече от едно минаре. В този сми-
съл загубите са не само материални, но и символични. Тяхното 
осмисляне дава израз на ангажираността с паметниците, която се 
обуславя много повече от контекста на собствения живот и специ-
фичния характер на местата и общностите, в които наследството е 
от значение110, отколкото от официалния разказ. Още един пример, 
свързан с Гоце Делчев, илюстрира това съчетание от емоции, усе-
щане за локална принадлежност, религиозна обвързаност и съпри-
частност към рушащия се паметник, които изграждат патримони-
алната тъкан. Такова е стихотворението на Ибрахим Бялев, озагла-
вено Плаче и се моли Караджа Паша Джамия:

Като затворник съм в тоя свят жесток,
самотата в мой приятел се превърна.
Някой над мен облаците да разпръсне!
Като майка с нежността си да ви обгърна.

О, Всемогъщи Аллаше, бъди благословен,
защо ли хората и молитвата странят от мен?
Ето, сабах е вече, къде е радостта, а песента?
Нима пак, все така ще започне деня със тъга?

О, Всемогъщи Аллаше, бъди благословен!
Няма ли кой с молитва да ме докосне?
Сълзите ми като порой да ги избърше,
това проклятие над мен да вдигне!

110 Giaccardi, E. Introduction…, p. 2.
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Стихотворението е споделено във Фейсбук111, като в началото 
заглавието му дава име на самата страница и на цялата кампа-
ния за опазването на молитвения дом. То далеч не е единственото 
художествено произведение, което напомня за османското минало 
в днешната дигитална среда. Многобройни са местата в интернет, 
в които циркулират и биват обсъждани архивни снимки и картини 
в опит да се запълнят липсващи фрагменти от почти загубената 
местна памет. Те не се ограничават само до несъществуващи вече 
джамии, а насочват вниманието и към други паметници от осман-
ско време, които нямат непременно религиозен характер.

Въпросът за картините заслужава и допълнителен коментар. 
При посещението ни в новата джамия в Силистра, построена през 
2003 г., забелязахме, че на видно място в нейната молитвена зала 
са поставени няколко картини, изобразяващи различни мюсюл-
мански храмове, разположени в градско пространство. Оказа се, 
че става дума за серия от осем творби, представящи съществува-
лите някога силистренски джамии, които са дарени на Районното 
мюфтийство. Поръчани са специално и са изработени от худож-
ника Иван Василев ок. 2003–2006 г. Поръчителят и дарител – човек 
с изявено отношение към миналото и културното наследство – ни 
разказа своите намерения така:

... аз спечелих една петица от тотото навремето, много, към 3200 лева 
навремето, и ги дарих за тия картини. Осемте ги изкупих, като едната 
само отиде на сестра ми в София, седемте подарих на джамията. [...] И им 
казах едно: „Пазете ги за вечността!“. [...] Значи в Силистра е имало 7 джа-
мии, това са до една на тези картини. [...] Аз ги имам на снимки, почти 
всичките ги имам на снимки112.

Теренното проучване в Гоце Делчев разкри сходен сюжет. Там в 
сградата на Районното мюфтийство е поставена картина на полу-
разрушената „Караджа паша“ джамия. Тя е дело на художника 
Димитър Хаджиангелов, като му е била поръчана от негов прия-
тел мюсюлманин. Тези примери отново имат отношение към актив-
ния процес на наследяване, към регистрирането на загубите и към 
хетерогенността на наследниците. Картините на рушащите се или 
вече липсващи джамии действат като моментна снимка и визу-
ализация на ценното минало, но същевременно набавят необходи-
мата алтернативна перспектива в настоящето. В някои от тях личат 
прочити, които оспорват доминиращата концепция за нацията, 

111 Nevrakop Karaca Paşa Cami’sini Onarma ve İbadete Açma Girişimi. – Facebook. 
29 ноември 2014 г. <https://facebook.com/gotsedelcev/photos/a.462538220451466/892
254977479786/?type=3&theater> 30 декември 2019 г. 

112 О., мъж, ок. 65–70 г., гр. Силистра, август 2019 г.
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изключваща ориенталското, турското и ислямското от разбирането 
за свое. В такъв ключ може да бъдат разгледани и картините на 
художника Никола Танев (1890–1962), в които мюсюлмани намират 
контрапункт на днешното междурелигиозно противопоставяне113. 
С тези думи още веднъж се подчертава предположението, че загри-
жеността за османското наследство чертае мрежи на взаимодейст-
вие между различни актьори и старинни сгради. С изчезването си 
джамиите присъстват видимо в социалните отношения, превръщат 
се в повод за дискусия относно общото бъдеще, но и в инструмент за 
изразяване на широк спектър от проблеми и несигурности.

Продължавайки тези мисли, накрая на тази част е редно да отбе-
лежим, че описаните дотук патримониални практики споделят 
сходни основания с други по-мащабни инициативи, които са доло-
вими в национален контекст. В допълнение към въпроса за диги-
талното производство на наследство може да споменем тематич-
ната дискусия Османски паметници на територията на България, 
която тече от 2009 г. до 2016 г. в онлайн форума Бойна слава114. Още 
по-целенасочена е любителската, но изключително богата на съдър-
жание страница във Фейсбук Османски паметници в България, 
която представлява виртуален фотоархив на оцелелите постройки 
от периода. Подхождайки „с любов към историята и любов към Бъл-
гария“, тя събира и експонира архивни и съвременни фотографии, 
придружени от обяснителни бележки, извадки от специализирана 
литература и лични впечатления115. Такива дигитални места, пре-
доставящи визуални материали и информация за миналото, както 
и възможност за дискусия, всъщност се образуват в множество 
страници и групи (публични или затворени) в социалната мрежа, 
посветени на отделни селища. Тъй като комуникацията и инфор-
мацията във виртуалното пространство вече е интегрална част от 
всекидневието на мнозина, публикациите в социалните мрежи, 
които визуализират и популяризират османското минало на раз-
личните населени места, се споделят, коментират и разпространя-
ват от множество потребители в различни географски точки. Както 
отбелязва Светла Казаларска, подобни инициативи често действат 
в един подчертано носталгичен регистър, разчитат на личните уси-
лия на участниците, но имат също така и мобилизационен потен-

113 К., ок. 40 г., Карлово, февруари 2017 г. За по-детайлен имаголожки анализ на тур-
ското в българската живопис вж.: Бибина, Й. Образът на турчина в българското 
изобразително изкуство. – В: Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. XVIII–
XX век. Състав. Н. Аретов. София: Кралица Маб, 2001, 407–424.

114 Бойна слава. Военноисторически форум. <http://forum.boinaslava.net/showthread.
php?t=11502> 30 декември 2019 г.

115 Османски паметници в България. – Facebook. <https://facebook.com/ottomanbul> 
30 декември 2019 г. Създ. 2015 г., 1178 последователи.
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циал, който може да се прояви в граждански дейности116. Страни-
цата Стариятъ Шуменъ например е такова онлайн пространство, 
където често се публикуват и обсъждат стари снимки на града, в 
които ясно се забелязват минарета117. Същата страница е едновре-
менно и пример за излизане извън общуването в интернет: през 
2019 г., след приключила реставрация, Стариятъ Шуменъ органи-
зира научно-популярна разходка и беседа за Томбул джамия. С по-
голям мащаб и по-видимо на национално равнище пък е публику-
ването на хартиеното издание Пътеводител за османска България, 
което цели да запълни определени празноти в учебниците относно 
една „cлабo пoзната чаcт oт бългаpcката иcтopия“118. Тези финални 
щрихи, макар и да идват от периферията на утвърдения разказ, 
свидетелстват за подвижната същност на националното наследство 
и за активното договаряне на мястото на османското минало в него.

Наследство, наследници, общност?

Очертаната дотук картина дава основания за рефлексия и върху 
проблема за наследството и неговата общност. Отвъд политико-екс-
пертните и правните измерения на тази тема119, важно е да обърнем 
внимание на социалните критики спрямо концепцията за нацио-
нална и местна общност, които биват изказвани и отигравани през 
наследството и описаните по-горе алтернативни визии за него. Мно-
гобройните гласове, с които паметниците биват натоварвани, всъщ-
ност разкриват пъстротата на наследниците и полифоничността на 
техните разбирания за живеенето в общност в днешна България.

Подстъп към подобни размисли ни предоставя споменатият в 
началото на този текст спектакъл Наследство, в който съзнателно 
са обединени произведения, отпращащи към различни култури, 

116 Казаларска, Св. Музей 2.0 като постмузей. – В: Добре дошли в Киберия! Записки 
от дигиталния терен. Състав. А. Илиева, Л. Гергова, Л. Пейчева, Св. Казаларска. 
София: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, 342–
360. <http://iefem.bas.bg/welcome-to-cyberia-2014.html>.

117 Стариятъ Шуменъ. – Facebook. <https://facebook.com/old.shumen> 30 декември 
2019 г. Създ. 2017 г., 4565 последователи.

118 Трънкова, Д., Георгиев, А., Матанов, Хр. Пътеводител за османска България. 
София: Вагабонд медиа, 2011. Цитатът е от Goodreads. <https://goodreads.com/
book/show/22711804> 30 декември 2019 г.

119 Всъщност съществуват значими припокривания между понятието за общност, 
защитавано в този текст, и официалната дефиниция на Съвета на Европа, макар и 
тя по-скоро да не се приема от националните правителства. Повече по този въпрос 
вж. у Zagato, L. The Notion of „Heritage Community” in the Council of Europe’s Faro 
Convention. Its Impact on the European Legal Framework. – In: Between Imagined Com-
munities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage. Eds. N. Adell, 
R. F. Bendix, C. Bortolotto, M. Tauschek. Göttingen: Göttingen University Press, 2015, 
141–168.
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традиции, религии и епохи. С изразните средства на театъра, музи-
ката и танца, авторите му се опитват да подчертаят „единството, 
еднаквостта и единението в корените на етносите“120. Тъкмо в този 
дух е позицията на режисьорката на представлението Марияна 
Бранкованова: „Няма значение на какво се кланя човек – христия-
нин или мюсюлмани, важно е какво, всички сме деца на Земята и 
тя храни, и всички трябва да я пазим, един от пътищата да я пазим 
е единството, търсенето на общите неща между нас“121. Наред с 
това, в перформативно изгражданите алтернативни образи е екс-
плицитно застъпена и идеята за наследството и неговото споделяне 
през границите, които обикновено се мислят като твърди и непро-
пускливи: „... при нас [в България] от векове съжителстват много 
етноси, които – слава Богу – са успели в течение на времето да обме-
нят помежду си някакви културноисторически ценности“122. Затова 
и посланието към зрителите е за повече ангажираност към повдиг-
натите въпроси, необходима е повече „култура на общуването, кул-
тура на разбирането, култура на отношението към... единството в 
това многообразие, с което ние разполагаме в България“123.

С този сюжет отново се потвърждават политическите измерения 
на културните продукти, които често се оказват арена на идеоло-
гически сблъсъци124. В случая е ясно разпознато намерението да се 
съчетаят българско и турско, „щото нали двата етноса живеят в 
България“125 „и живеят заедно“126. Театралната постановка обаче не 
е единствена по рода си. Тя, заедно с по-ранни спектакли на Сцена 
„Назъм Хикмет“, се влива в едно течение на артистични проекти из 
целия Балкански регион, които през последните десетилетия поста-
вят под въпрос и диалогизират с утвърдените есенциалистки дис-
курси. В търсене на нови начини на живеене днес и осмисляне на 
случващото се, редица културни продукции засягат теми като пре-
разглеждането на историята, носталгията по отминали времена, 
етнокултурните взаимоотношения и дори преоценката на осман-
ското наследство127. Докато примордиалистката концепция за бъл-
гарското наследство продължава да се преиграва в голям брой про-
фесионални и любителски изпълнения, то определени творци целе-

120 DarikNews.bg. Новата премиера на ТМЦ–Разград търси еднаквостта в етносите в 
България. 28 ноември 2016 г. <https://dariknews.bg/regioni/razgrad/novata-premiera-
na-tmc-razgrad-tyrsi-ednakvostta-v-etnosite-v-bylgariq-1625655> 27 декември 2019 г.

121 Пак там.
122 Българска национална телевизия. Сцена „Назъм Хикмет“ представя... .
123 Пак там.
124 Dragostinova, T., Hashamova, Y. Introduction…, p. 20.
125 С., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
126 Ф., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
127 Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image, and Regional Political 

Discourse. Ed. D. A. Buchanan. Lanham: Scarecrow Press, 2007.
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насочено изграждат космополитни и постнационални образи в 
своите произведения, критикувайки съществуващите етнонацио-
нални стереотипи и предефинирайки ограничаващите схващания 
за национална култура128.

Още един пример от Разградско може да бъде приведен тук и 
той касае алианското теке с тюрбето на Демир баба край село Све-
щари129. Макар обектът да остава встрани от фокуса на настоящия 
текст, случаят уплътнява общата картина и дава по-детайлна пред-
става за описваните динамики. Освен свято религиозно място, 
текето се оказва и средоточие на редица практики – често припо-
криващи се, но понякога и противоречащи си. То се почита едно-
временно от мюсюлмани и християни, представлява интерес и за 
последователи на ню ейдж движението; посещава се от туристи, 
като комплексът се стопанисва от Историческия музей в Исперих, 
който е уредил и специална експозиция; за материалното наслед-
ство и интерпретациите му спорят експерти, алианските общно-
сти, Районното мюфтийство в Разград и публичните власти. Още 
от началото на XX в. пък датират националните присвоявания на 
текето, където се търси гробът на хан Омуртаг130. На същото място 
днес Движението за права и свободи отбелязва годишнините от 
протестите през май 1989 г. срещу кампанията за насилствена 
смяна на имената на турците в България и ежегодно провежда въз-
поменателен митинг-събор в памет на жертвите на т. нар. „възро-
дителен процес“. Именно на един от тези събори е представен пър-
вообраз на постановката Наследство на Театрално-музикален цен-
тър – Разград.

На този фон интерес за настоящия текст обаче представлява една 
нова инициатива, която предлага различен и социално ангажиран 
поглед към местното наследство. През 2018 г. в историко-археоло-
гическия резерват „Сборяново“, към който днес се числи и текето, 
се провежда първото издание на празника за съвременно изкуство 
и култура В шепите на Демир баба131. Обединяващо творци от раз-

128 Buchanan, D. A. (Post?)National Portraits from the Postsocialist Soundstage. Three Bul-
garian Folkloric Productions of the 2000s. – In: Beyond Mosque, Church, and State: Alter-
native Narratives of the Nation in the Balkans. Eds. T. Dragostinova, Y. Hashamova. 
Budapest–New York: Central European University Press, 2016, 231–258.

129 Самото име на Свещари е директен превод на старото турско наименование на 
селото – Мумджулар, произлизащо от занаята на голяма част от жителите му – леене 
на свещите, които вярващите палят на текето на Демир баба.

130 Вж.: Лазова, Цв. Античност, археология и национално въобразяване. София: Нов 
български университет, 2016, 173–180, 214–224; Mirkova, A. M. Muslim Land, Chris-
tian Labor: Transforming Ottoman Imperial Subjects into Bulgarian National Citizens, 
1878–1939. Budapest–New York: Central European University Press, 2017, 228–240.

131 Вж.: Садкъ, Е. „В Шепите На Демир Баба“ и илюзията да си там. – КУЛТУРА.БГ. 18 
октомври 2018 г. <http://kultura.bg/web/в-шепите-на-демир-баба-и-илюзията-да> 
28 декември 2019 г.; Ахмед, Х. „В шепите на Демир Баба“ – наблюдения при преми-
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лични възрасти, етноси и направления в съвременното българско 
изкуство, това събитие дава нови гласове на паметника, за да арти-
кулира чрез него значими въпроси за живеенето заедно и търсе-
нето на общност отвъд установените и сякаш статични религиозни 
и етнически деления. В равносметката си за преминалия празник 
неговата главна организаторка Емине Садкъ, самата тя родом от 
Исперих, пояснява защо е избрано името В шепите на Демир баба 
и казва следното:

Различните идентичности на човека го правят уязвим и предразполо-
жен към разединение. Това улеснява извратената мисия на някои хора, 
на които им доставя удоволствие да упражняват власт над разнородните 
съдби на човечеството. Ние винаги сме били обречени да бъдем в нечии 
мръсни шепи, нокти, пипала и други метафорични измерения на нечие 
притежание. Главният въпрос в нашето съвремие на глобални времена 
е: Има ли за нас светло място всред този панаир на грозни клоуни, които 
жонглират с миналото, настоящето и бъдещето ни? Не сме ли изморени от 
този цирк, не преживяхме ли достатъчно, не пораснахме ли дотолкова, че 
да започнем да се познаваме, обичаме и общуваме, без да се делим? Защо 
веднъж не попаднем в нечии чисти и отворени за всички шепи? Ако това 
е възможно, как можем да го направим? Кое може да ни свърже и намери 
в този тъмен лабиринт от исторически лъжи, освен съвременната ни кул-
тура, която е тук и сега?132

Игрите с „миналото, настоящето и бъдещето“, които наследството 
прави видими, несъмнено са осъзнати от повечето наши събесед-
ници. При обиколка из някогашните вакъфски имоти в центъра на 
Гоце Делчев непринудената беседа на нашия водач, мюсюлманин от 
района, беше допълвана от спомените на живеещите наоколо въз-
растни християни – „Ей това беше ваше, по-натам беше и джами-
ята, дето я бутнаха“, „Тука цялото това парче беше ваше, ама ви го 
взеха и къщи построиха. С чужда пита помен направиха“. В Силис-
тра няколко души изразиха притесненията си относно факта, че 
местната власт е отдала на концесия „Меджиди табия“, за която се 
посочва, че е единственото напълно съхранено в интериор и ексте-
риор фортификационно съоръжение от османската епоха в Бъл-
гария133. Сходни критични позиции, които несъмнено надхвърлят 
темата за културното наследство и имат отношение към цялостните 
процеси в постсоциалистическото общество, може да бъдат регис-

ерата на един нов фестивал. – Годишник на Асоциация за антропология, етнология 
и фолклористика „Онгъл“, 2019, № 18, 173–181.

132 Садкъ, Е. „В Шепите На Демир Баба“...
133 Регионален исторически музей – Силистра. Турска крепост – „Меджиди табия“. 

<http://museumsilistra.com/index.php/turska-krepost-medzhidi-tabiya> 29 декември 
2019 г.
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трирани на много места в страната и не се ограничават до опре-
делена верска или етническа принадлежност, а записаните от нас 
гледни точки не са следствие от умишлено търсено етноконфесио-
нално разнообразие сред събеседниците ни. Насочихме се преиму-
ществено към мюсюлманите в България заради интерсекционал-
ното измерение на проблематиката, но в хода на проучването пос-
ледвахме връзките, които теренът ни разкри, и така имахме въз-
можността да чуем повече гласове и да забележим точките на пре-
сичане между тях.

Изхождайки от тези пресичания, бихме могли да допуснем нали-
чието на общност около османското наследство. Споделените при-
теснения за съдбата на паметниците, тъгата по невъзвратимите 
загуби, страхът от бъдещите срутвания, опитите те да бъдат предот-
вратени, ядът, усещането за безсилие и разочарованието от днеш-
ното състояние на културните ценности свидетелстват и за споде-
лената привързаност на хората към следите от миналото. В Разград 
алиани и сунити директно говореха за „общността“, която се въл-
нува от дългоочаквания ремонт на „Коджа джами“ и следи отблизо 
онова, което се случва с нея: „Нищо, че не посещаваме джамията, аз 
съм алевитка. [...] Сега искат да разделят хората, ние бая добре си се 
разбираме с всички“134. В събраните разкази проличава и усвоява-
нето на патримониалния дискурс, който се преплита с въпросите за 
местната общност и религията: „… когато стане въпрос за старина, 
ценност и винаги заедно сме си работили... В крайна сметка и ние 
сме мюсюлмани, и те са мюсюлмани, нали. [...] Значи, не сме пра-
вили някакво такова деление, вие сте такива или ние сме такива. 
Поне в наше време“135.

В този смисъл описаните в текста примери дават основание да се 
приеме, че османското наследство не е останало „без наследници“136 
в България и може би не е докрай „лишено от минало, настояще и 
бъдеще“137. Разбира се, общността около него е по-скоро флуидна и 
по дефиниция хетерогенна и изпълнена с вътрешни противоречия. 
За някои хора е задължително в някогашните джамии отново да 
се отслужват молитви, за други това няма особено значение, стига 
сградата да е достъпна за посетители, а трети предпочитат тя да 
бъде освободена от религиозните си функции. Някои настояват да 
бъде запазена автентичността на постройките, а други желаят те 
да бъдат обновени и адаптирани спрямо съвременни потребности. 
Някои събират дарения от различни източници, а други държат 
непременно българските власти да одобрят и финансират рестав-

134 С., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
135 Ф., жена, ок. 60 г., гр. Разград, август 2019 г.
136 По: Kolovos, E. Monuments sans héritiers?...
137 Срв.: Lewis, S. The Ottoman Architectural Patrimony of Bulgaria Revisited... .
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рацията и консервацията. Подобни дискусии може да протичат по 
множество оси и да концентрират различни мнения. Тези обстоя-
телства обаче по-скоро подкрепят хипотезата за наследяването на 
османското, доколкото дебатите, безпокойствата и конфликтите са 
присъщи както на наследството по принцип138, така и представ-
ляват съставна част на общностните взаимодействия139. Оттук би 
могло да се приеме, че е налице една конструктивна амбивалент-
ност, която не отменя границите, нито отрича различията, а ги 
заскобява, съгласявайки се, че те не са непреодолимо препятствие 
пред запазването на социалната тъкан140.

В този ред на мисли са необходими и няколко уговорки. На първо 
място, обговарянето на една такава общност не означава, че раз-
познаващите се в нея турци и помаци нямат отношение към топо-
сите, утвърдени от канона на националното наследство141. Напро-
тив, наши събеседници мюсюлмани поставяха в една смислова 
редица „потулени“ джамии, алиански текета, православни манас-
тири и древни светилища. По сходен начин християни пък отбе-
лязваха с уважение неприкосновеността на джамиите („Защото е 
вакъф, не може да бараш! Не може да идеш да вземеш от вакъф-
ско място! По-хубаво иди си купи, но оттам – не, ще ти изсъхне 
ръката!“142) или даваха за пример запазените османски сгради, за 
които днес гръцката държава, за разлика от българската, се грижи 
подобаващо.

На следващо място, тази общност също така е крехка, а нейното 
удържане зависи в голяма степен от взаимодействията между раз-
личните етнорелигиозни групи в страната в по-широк смисъл. Утвър-
деният национален дискурс продължава да произвежда норматив-
ност, която приоритизира културните форми и религиозните прак-

138 Fabre, D. Ancienneté, altérité, autochtonie. – In: Domestiquer l’histoire. Ethnologie des 
monuments historiques. Ed. D. Fabre. Paris: Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2000. <https://books.openedition.org/editionsmsh/2893> 30 декември 2019 г.; 
Tunbridge, J. E., Ashworth, G. J. Dissonant Heritage...

139 Creed, G. W. Constituted through Conflict: Images of Community (and Nation) in Bul-
garian Rural Ritual. – American Anthropologist, 2004, No 106(1), 56–70; Noyes, D. Tra-
ditional Culture: How Does it Work? – Museum Anthropology Review, 2011, No 5(1–2), 
40–41.

140 Bryant, R. Introduction..., p. 23.
141 Вж. също: Иванова, Е. Консенсуси на българската памет. – В: Минало несвърш-

ващо. Състав. Е. Иванова. София: Нов български университет, 2011, 7–34; Кальон-
ски, Ал. Официална история и локални интерпретации. – В: Минало несвършващо. 
Състав. Е. Иванова. София: Нов български университет, 2011, 57–74.

142 А., жена, ок. 80 г., гр. Гоце Делчев, октомври 2014 г. Сходно разбиране чухме и през 
2019 г. Според разказите на нашите събеседници земята, върху която е построена 
сградата на Районното мюфтийство, е била „вакъфски имот“, „спасен“ от застро-
яване заради „съседа-християнин“, който като тогавашен собственик на имота 
получил предложения да построи кооперация там. Той обаче отказал, защото „това е 
вакъфски имот, там не се пипа. Който е строил на вакъфско място, не е прокопсал“. 
От разговор с А., мъж, ок. 45 г., и Ю., мъж, ок. 55 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
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тики, разпознати като принадлежащи на мнозинството, за сметка 
на малцинствените такива143. Дългогодишните спорове около про-
екта за построяване на нова джамия в Гоце Делчев например красно-
речиво илюстрират тази зависимост, както личи от следната извадка 
от дискусия в интернет форум, състояла се през 2013 г.:

gece yolcusu:  [...] Дали има нужда от такава джамия – сама пре-
цени. Гоце Делчев е град с регион /не знам колко на брой села в различни 
общини/ наброяващ общо около 70 000 жители от които, повече от поло-
вината – около 40 000 са мюсюлмани. Града е единствения /тук изключ-
вам Гр. Хаджидимово, който е доста по-малък/, който е основен търгов-
ски, икономически, административен и там още какъвто се сетиш – цен-
тър. Ежедневно в него пребивават не 800 жители мюсюлмани /вероятно 
също са повече/, а многократно повече, които пазаруват, работят, ползват 
услугите на този град.
Ти кажи сега – имаме или нямаме нужда от джамия?144

Mariana:  [...] Ако обстоятелствата са такива – да, имате нужда от джа-
мия.
Но ако няма мир в града, и ако християнското (или номинално християн-
ско) население гледа на тази втора джамия като заплаха, заплаха от зав-
ладяване или промяна на облика на града или не знам какво (което може 
да са просто едни прекалени, несъобразени страхове) – и да се построи, 
пък и докато се строи тази втора джамия, ще има някакви демонстрации 
вероятно, напрежения и пр. [...]145

Погледнато от такъв ъгъл, изглежда, сякаш „мир[ът] в града“ зависи 
от безвъпросното признаване на доминиращата позиция на мно-
зинството, която се възприема като естествена, безусловна и кон-
стантна. В този ракурс значение придобива и мащабът на наслед-
ството – мнозина приемат джамиите да бъдат съхранени като 
музеи, но трудно допускат те отново да бъдат действащи молитвени 

143 Тези отношения на доминация между конфесионалните общности и контрол над 
ключови религиозни обекти, които намират израз във физическия облик на хра-
мовете и други оразличителни маркери, Робърт Хейдън дефинира като антагонис-
тична толерантност. Вж.: Hayden, R. M. Intersecting Religioscapes in Post-Ottoman 
Spaces: Trajectories of Change, Competition and Sharing of Religious Spaces. – In: Post-
Ottoman Coexistence: Sharing Space in the Shadow of Conflict. Eds. R. Bryant. New 
York–Oxford: Berghahn Books, 2016, 59–85; R. M. Hayden with A. Erdemir, T. Tanyeri-
Erdemir, T. D. Walker, D. Rangachari, M. Aguilar-Moreno, E. López-Hurtado, 
M. Bakić-Hayden. Antagonistic Tolerence: Competative Sharing of Religious Sites and 
Spaces. Abingdon–New York: Routledge, 2016.

144 gece yolcusu. Re: Караджа Паша Джамия в гр. Гоце Делчев! [Reply #80]. 16 февруари 
2013 г. <https://pomak.eu/board/index.php?topic=5103.75> 30 декември 2019 г.

145 Mariana. Re: Караджа Паша Джамия в гр. Гоце Делчев! [Reply #82]. 17 февруари 
2013 г. <https://pomak.eu/board/index.php?topic=5103.75> 30 декември 2019 г.
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домове. Благоприятна почва за радикализиране на подобни настро-
ения създава и съвременният растящ етнонационализъм, както 
показват редица антиислямски протести в страната146. В тази ситу-
ация „компромисът винаги е за наша сметка“147, убедени са някои 
мюсюлмани, що се касае до признаването на техните културни и 
религиозни права и обвързаността на този въпрос с етническия 
мир в страната. В същото време проличава балансирана рефлек-
сия, която отчита двупосочността и многоизмерността на взаимо-
отношенията: „Да, компромисите може би винаги трябва да са от 
наша страна, да го нарека, ако въобще има някакво деление. Но 
смятам, че и без това не става. И без това не става. Трябва да има 
толерантност“148.

Въпреки тези уговорки, упражнението по първоначално карто-
графиране на тази общност на наследници не е лишено от логика. 
То връща на менталната карта на българското наследство един 
значим пласт от неговата стратиграфия, като същевременно при-
помня, че съдбата на този пласт не е без значение за множество 
български граждани. В този смисъл предложената тук интерпре-
тация подсказва за съществуването на пукнатини в официалния 
дискурс и демонстрира възможностите за въобразяване, констру-
иране, оспорване и перформативно отиграване на различни образи 
на нацията и нейното наследство149. Както отбелязват Теодора Дра-
гостинова и Яна Хашъмова, макар национализмът да преобладава, 
създаването на национални парадигми и послания винаги е съпро-
вождано от конфликти и ангажира редица актьори в сложен про-
цес, културен или политически, на договаряне на различия150. Един 
такъв поглед би ни позволил да деконструираме монолитността и 
стабилността на националния проект, за да забележим цяла палит-
ра от реакции и взаимодействия с него – от подкрепа и потвърж-
даване, през безразличие, до противопоставяне и формулиране на 
алтернативни версии.

Заключение

Между двата полюса – този на официалния статут на културна цен-
ност и този на нежеланото минало – съществуват гласове на хора 
с най-разнообразни виждания спрямо наследството151. Целта на 
настоящия текст беше да представи някои от тези гласове, за да 

146 Вж. напр.: Страхилов, И., Каракушева, Сл. Османското минало...
147 А., мъж, ок. 45 г., Гоцеделчевско, август 2019 г.
148 И., жена, ок. 45 г., гр. Разград, август 2019 г.
149 Вж. също: Dragostinova, T., Hashamova, Y. Introduction…, p. 22.
150 Пак там.
151 Berliner, D. Can Anything Become Heritage?..., p. 303.
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покаже, че съществува разбиране за наследство отвъд утвърдения 
дискурс, признат, конструиран или удържан като такъв от полити-
ческите елити и властовите структури, организиращи всяка нацио-
нална държава.

Така се очертават контурите на едно наследство отдолу152, което 
може да попада в границите на публично признатото културно 
наследство, да ги припомня и засилва, но може и да ги надскача 
и преначертава. Това, което е важно и ценно за хората, е толкова 
древно, колкото и съвременно; колкото уникално, толкова и всеки-
дневно; колкото официално, толкова и лично. Днес, повече от вся-
кога, наследството е в действие153, то е динамичен процес, който 
отдавна е напуснал институционалните и професионалните рамки 
на ведомствата, призвани да пазят автентичността му. Тези раз-
вития, разбира се, се наблюдават в глобален план и засягат далеч 
не само османския пласт от българската история. И все пак текс-
тът се опита да насочи вниманието към съществуването на една 
общност от хора – хетерогенна и флуидна – която не е безразлична 
към съдбата на старите джамии и която има усещането за наследя-
ване от миналото, без непременно да търси публика за това154. Опи-
райки се на своя личен опит, на колективното живеене и на ежед-
невното общуване с паметниците, припомняйки емоциите и афек-
тивните връзки, породени от тези взаимодействия, записаните 
разкази осветляват множествеността на наследството, разнообра-
зието от патримониални практики и различните светове, които те 
изграждат155.

Същевременно обаче продължава да стои въпросът за избирател-
ността при включването на културни пластове в концепцията за 
наследство, но най-вече за отговорността на овластените експерти и 
институции, които осъществяват тази селекция. Няколко скорошни 
примера илюстрират добре тази избирателност. През 2018 г. Общин-
ският съвет в Стара Загора променя имената на 868 местности на 
територията на общината, за които нарочно сформирана коми-
сия преценява, че съдържат турско-арабски корени, т. е. „непро-
износими и чужди за нашата [к. н. – И. С., С. К.] традиция и исто-

152 Heritage from Below. Ed. I. J.M. Robertson. Abingdon–New York: Routledge, 2016 [2012].
153 Waterton, E., Watson, S., Silverman, H. An Introduction to Heritage in Action...
154 Вж. също: Robertson, I. J.M. Introduction: Heritage from Below. – In: Heritage from 

Below. Ed. I. J.M. Robertson. Abingdon–New York: Routledge, 2016 [2012], p. 2.
155 Вж. също: Harrison, R. Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage…, p. 28.
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рия думи“156. Запазени са обаче „топонимите с тракийски корен“157, 
които – вписвайки се в утвърдения дискурс на българското наслед-
ство – си заслужава да бъдат съхранени. Случващото се в Стара 
Загора не е локален прецедент, а част от по-широко разпространена 
практика. През 2012 г. в Пловдив централният площад „Джумая“, 
където в съседство съжителстват едноименната джамия и античен 
стадион, е преименуван на „Римски стадион“, което цели да ориен-
тира туристите и гостите на града „много по-лесно за местонахож-
дението на античното съоръжение“158. През последното десетилетие 
опити за промяна на топонимия се правят също в Бургаско, Варнен-
ско и на други места в страната159. През 2019 г. пък при ремонтни 
дейности на централната софийска улица „Малко Търново“ е открит 
стар зид, за който първоначално е предположено, че е римски. След 
като е датиран като късноосмански обаче, въпросният зид е наново 
зарит. Аргументът зад това решение твърди категорично, че архео-
логическата находка „няма научна и експозиционна стойност“, 
поради което ще бъде оставена под настилката, „защото се показва 
това, което си заслужава да бъде показано“, а в случая „няма ника-
къв интерес [...] – нито научен, нито туристически“160.

Отвъд политическите упражнения по конструиране на моно-
литна хомогенна нация обаче, отвъд опитите за фиксиране на исто-
рическите интерпретации в непоколебими рамки и отвъд институ-
ционалната мембрана, която очертава и удържа утвърдения дис-
курс и контролира пропускливостта на патримониалния канон, 
се простират спомени, разкази и практики на хора, чрез които те 

156 Общински съвет Стара Загора. Предложение за сформиране на Временна коми-
сия за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора. 2017. 
<https://starazagora.bg/uploads/MyDocuments/os/dneven-red-materiali-i-stanovishta/
preimenuwane_na_mestnosti.pdf> 10 октомври 2019 г.; вж. също: Общински съвет 
Стара Загора. Предложение относно преименуване на местностите на територията 
на община Стара Загора. 2018. <https://starazagora.bg/uploads/posts/preimenuvane-
na-mestnosti.pdf> 10 октомври 2019 г.

157 Кънева, Кр. Промяна на 868 имена на местности ще гласуват старозагорските 
общински съветници. – Община Стара Загора. 11 май 2018. <https://starazagora.
bg/bg/novini/promyana-na-868-imena-na-mestnosti-shte-glasuvat-starozagorskite-
obshtinski-savetnitsi> 10 октомври 2019 г.

158 Plovdiv24.bg. Площад „Джумая“ се преименува на „Римски стадион“. 14 май 2012 г., 
<https://plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Ploshtad-Dzhumaya-se-preimenuva-na-Rimski-
stadion-351525> 12 януари 2020 г.

159 Бедров, Ив. За турските имена и „ребългаризацията“. – Дойче Веле, 19 декември 
2013 г. <https://dw.com/bg/за-турските-имена-и-ребългаризацията/a-17307132> 12 
януари 2020 г.

160 Българска телеграфна агенция. Открита археологическа находка при ремонт 
на улица в София. 31 юли 2019 г. <http://bta.bg/bg/video/show/id/0_s265xtwp> 
12 януари 2020 г.; Българско национално радио. Новооткритият зид на софий-
ската ул. „Малко Търново“ ще бъде зарит. 2 август 2019 г. <https://bnr.bg/horizont/
post/101151613/novootkritiat-zid-na-sofiiskata-ul-malko-tarnovo-shte-bade-zarit> 
12 януари 2020 г.
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съживяват фрагменти от собственото си минало. Дали това минало 
ще бъде забравено или ще бъде съхранено, дали ще остане в регис-
търа на личното спомняне или ще бъде включено в сюжет, разказ-
ващ публично какво означава да живеем заедно на територията, 
обозначена днес с името България, зависи не само от усилията за 
поддържане на социалната памет на микрониво, но и от отговор-
ността на овластените експерти, политическите фигури и инсти-
туциите. В крайна сметка зад съдбата на османските паметници в 
България стои и съдбата на част от нейните граждани.
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347, 385
Нихад паша  153, 182, 186, 187, 188, 

189, 246
Нова Загора  113, 229, 230, 240, 264
Ноктаджъзаде Шейх Мехмед  286, 290
Носович, Анатолий Леонидович  161, 

166
Нури бей (Михалоглу)  322

О
Одрин (Едирне)  14, 17, 59, 118, 119, 

124, 132, 210, 273
Омуртаг  110, 396, 453
Орешец  123
Османджък юрду  135, 138
Отман баба  72, 73, 76

П
Пазарджик  31, 73, 92, 102, 104, 105, 

228, 317
Пазвантоглу, Осман  130, 288, 290, 

292, 302, 303, 308
Папазлъ (Поповица)  15, 30
Паприков, Стефан  253, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 273
Паранлъ яйласъ  125
Паша (санджак)  14, 22, 23, 24 
Паша махала (чифтлик)  119, 120, 

122, 123, 136, 144
Паша медресе  289
Пелопонес  17
Петербург  152, 156, 165, 167, 182, 

184, 254, 256, 257, 258, 259, 298
Пешев, Петър  262
Пещера  125
Пир Ахмед челеби  116
Пири Мехмед паша  30, 272
Плевен  58, 68, 69, 71, 105, 181, 245, 

247, 271, 272, 285, 287, 298, 300, 
307, 320, 322

Пловдив  15, 17, 29, 31, 58, 64, 71, 81, 
85, 90, 102, 109, 115, 118, 124, 132, 
194, 199, 202, 203, 204, 205, 210, 
212, 216, 220, 222, 224, 225, 231, 
232, 235, 236, 238, 278, 285, 286, 
287, 289, 290, 295, 308, 309, 320, 
337, 348, 350, 388, 389, 392, 418, 
438, 460

Полатово  134
Полша  156, 329, 331
Попов, Стоил  302
Попово  264
Провадия  288, 347

Р
Радомир  394
Радославов, Васил  278, 284
Разград  58, 67, 68, 90, 100, 102, 105, 

240, 285, 286, 295, 347, 389, 390, 
392, 417, 418, 419, 421, 422, 428, 
429, 430, 431, 432, 435, 436, 438, 
440, 441, 443, 444, 446, 452, 453, 
455, 458, 461

Райково  140
Раккас Синан бей  240, 270, 322, 323
Реджепов, Акиф Османов  408
Риза бей  236
Ринг, Максимилиан дьо  204, 206, 208
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Рифат ефенди  215, 238
Рифат паша  254, 255, 256, 257, 259, 

260, 261, 274, 275
Родопи  13, 14, 15, 53, 54, 64, 65, 81, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 
119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
129, 132, 133, 135, 141, 142, 143, 
173, 355

Родос  23, 118
Ружди паша  207
Рукие хатун  288, 292
Румелия  12, 18, 19, 21, 30, 62, 76, 79, 

80, 104, 117, 130, 148, 150
Румъния  156, 205, 331, 360
Рупчоз  119
Русе  100, 102, 285, 288, 295, 307, 308, 

320, 337, 347, 389, 390, 410
Русия  155, 156, 157, 160, 164, 165, 168, 

180, 185, 204, 206, 224, 236, 254, 
255, 256, 257, 276, 285, 295, 298, 
299, 300, 309

Рюстем паша  67, 118

С
Савов, Михаил  277, 278
Саид паша  212, 251, 288, 307, 308
Салабашев, Иван  202, 243, 244, 254, 

256, 257
Салиефендиев, Кадир  229
Самоков  31, 32, 104, 169, 285, 287, 

288, 290, 291, 294, 295, 296, 299, 
300, 306, 307, 318, 421

Санкт Петербург  156, 165, 167, 298 
Сарафов, Михаил  175, 273, 273, 275, 

276, 277, 359
Саръ бурун  128, 138
Саръ Салтък  119
Саръджа паша  230, 240
Свещари  286, 453
Свиленград  65, 431
Свищов  285, 287, 290, 295
Сейфуллах ефенди  291
Сефевидски Иран  118
Сиври кая  135
Сигетвар  118
Силистра  23, 24, 58, 194, 287, 307, 390, 

422, 428, 430, 432, 433, 434, 435, 
438, 440, 444, 446, 449, 454, 461

Синан ага (сер-беввабин)  116, 117
Сирия  17, 294
Скобелево  121

Скопие  119
Сливак  387, 388
Сливен  58, 100, 228
Соболев, Леонид  156, 157, 158, 191
Совуджук пънаръ  135
Соколлу Мехмед паша  93
Солаклар  130, 135, 138, 139
Солун  47, 210
Софу Мехдед паша  94, 286, 290
Софу Хасан ага  287, 289, 290
Средна гора  65
Стаматов, Димитър  365, 366
Стамболов, Стефан  236, 248, 302
Стамболски, Христо  202
Стар читак  395
Стара Загора (Ески Загра)  31, 53, 58, 

72, 100, 102, 113, 202, 228, 229, 289, 
320, 344, 350, 389, 397, 398, 421, 431, 
459, 460

Стара планина  53, 81, 152, 162, 163
Стоилов, Константин  237
Стойките  124
Стойчев, Никола  186, 241
Стоянов, Иван  346, 345, 348, 358
Странджа  53, 64
Страхилица  388
Стрезов, Георги  167, 194
Стрелча  65
Студенец  135
Сухово  395
Сърбия  40, 105, 153, 156, 160, 163, 

180, 205, 236, 276
Сюлейман I  16, 22, 24, 25, 64, 109, 116, 

117, 429
Сюлейман бей  (Михалоглу)  245, 271
Сюлейман Фаик  349, 350

Т
Таджер, Йосиф  251
Танев, Никола  450
Татар пазарджък (Пазарджик)  31, 44, 

53
Толбухин (Добрич)  392
Торба котран яйласъ  135
Тотлебен, Едуард  296
Тошев, Андрей  277, 278
Тракия  14, 21, 22, 44, 58, 67, 72, 81, 85, 

93, 109, 110, 112, 113, 118, 129, 226, 
277, 278, 283

Търговище  285, 389, 410
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Търново  44, 50, 58, 67, 71, 85, 113, 
174, 195, 273, 278, 287, 288, 295, 
296, 298, 299, 311, 320

У
Умур бей  230
Унгария  17, 45, 118, 204
Устина  121, 134

Ф
Фазъл бей (Михалоглу)  153, 182, 246
Фауд паша  207
Фердинанд Сакскобургготски  232, 

236, 237, 248, 251, 347
Филибе (Пловдив)  24, 31, 44, 53, 58, 

109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 
123, 134, 135, 225, 226

Фируз бей  71, 291
Франция  204, 205, 257

Х
Хабсбургска монархия  118
Хаджи Али ага 287, 299
Хаджи Бешир ага  287, 290
Хаджи Ибриям  229
Хаджи Осман ага  228, 287, 290
Хаджи Сюлейман ефенди  288, 290, 

291
Хаджи Шатъроглу  229
Хаджидимово  457
Хаджипенчович, Иванчо  153, 186, 

202
Хайдар ефенди  215, 216, 249, 250
Хайраболу  24
Халил ага  135, 138, 139
Халил ага яйласъ  135
Халил Едип  304
Халил паша (Чандарлъ)  17, 29
Хамза бей  289, 397, 431
Хани хатун  245
Хасан баба (завие) 73
Хасан кетхюда  138
Хасково  53, 72, 73, 81, 113, 389
Хасковска околия  240
Хатидже ханъм  322
Хафъз Мехмед ага  138
Хеджаз (Арабския полуостров)  16
Хилми паша  255, 257, 259, 273
Хъдър ага  128
Хюсеин ага  122, 138, 139, 140
Хюсеин ефенди  215

Хюсеин Хюсню  341, 351
Хюсрев паша  290, 291, 299, 300

Ц
Цалапица  120
Цанков, Драган  174, 178, 179, 180, 

181, 182, 184, 185, 186, 191, 192, 315
Цанов, Илия  153, 177, 191, 194, 246
Цариград  110, 161, 163, 166, 171, 177, 

179, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 
194, 197, 204, 207, 210, 215, 220, 
243, 244, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 270, 
273, 277, 278, 301, 302, 313, 365

Централни Родопи  54, 65
Церетелев, Алексей  204

Ч
Чадър яйласъ  127, 128, 138
Чамлъ бурун  139
Челеби ага  293
Черкаски, Владимир  152, 156, 158, 

159
Черна  94, 153, 163, 387
Черна гора  153, 163
Черноглавци  388
Черноколев, Титко  389
Черняев, Михаил Григориевич  157
Черчи кьой (Илиджа)  273
Чехословакия  331
Чирмен  23, 24, 73 
Чобанлъ Мустафа кетхюда  122
Чомаков, Стоян  202
Чукур (с. Забърдо)  123, 128, 135
Чукур дереси (Забърдска река)  123, 

128, 135, 138, 139
Чурин  54
Чурук яйласъ  136
Чуряне  54

Ш
Шабан беше  138
Шах Султан  109
Шахин, с.  271
Швеция  205
Шепелев, Александър  204
Шериф Халил паша  287, 289, 290, 

293, 304, 308
Широка лъка  124, 127, 129, 137
Шихабеддин паша  20, 29, 65, 110, 

115
Шишманов, Димитър  359
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Шумен  100, 102, 164, 272, 285, 287, 
289, 290, 292, 292, 294, 295, 304, 
305, 308, 320, 345, 347, 388, 389, 
390, 407, 409, 412

Ъ
Ълъджа, с.  139

Ю
Югово  124, 125
Югославия  329, 331, 354

Юсуф Рагъб бей  (Михалоглу) 251, 252, 
270, 273, 274, 275, 276, 277 

Я
Ямбол  286, 290, 396, 431
Янев, Димитър  335, 336
Янина  23, 47
Ясенково  387
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