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Abstract: This article studies the Vidin Sanjak in the XV-XVІІ century. It is an 
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significance and the status of a large commercial center; it is an important port, and one of the 
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Въведение 

 

Демографското състояние на Видинския санджак през ХV - ХVІІ век е важен 

елемент от българската история предвид дългото му съществуване, важното 

стратегическо значение, статута на крупен търговски център, важно пристанище, и 

един от най-големите градове в Османската империя в днешните български земи. 

Значението му на административен и защитен за населението център било оценено още 
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по време на Видинското царство, когато е столица на цар Иван Срацимир. Още със 

завоюването на крепостта османските войски се настанили в нея и при трайното си 

усядане веднага я превърнали в част от своята военно-административна система под 

формата на санджак. 

 Интересът към Видинския санджак и към самия град Видин датира още от ХVІ 

век, когато чуждите пътешественици и шпионите на армиите на европейските сили 

правели подробни описания и анализ на града. Той се задържал и в следващите 

столетия1. Сведенията впоследствие са ни дали подробна и най-вече достоверна 

информация по много ключови въпроси, свързани със санджака и населението му. 

Интересът към историята на Видинския санджак се засилил непосредствено 

преди и след Освобождението (1878 г.), като едни от първите крупни учени, които му 

обърнали сериозно внимание, били проф. Константин Иречек и проф. Феликс Каниц. 

Последният включил Видин и региона му в огромния си сериозен научен труд 

„Дунавска България и Балканът. Историко-географско-етнографски пътеписни 

проучвания от   1860 г. до 1879 г”, който е публикуван и на български език2. От своя 

страна Иречек му отделил много място в своята „История на българите”3, публикувана 

още през 1879 г. на български език и преиздавана много пъти през годините. 

В края на ХІХ век с проблема за Видинския край се заел големият български 

етнограф (етнолог) Димитър Маринов. Той обърнал по-сериозно внимание на два 

големи проблема – историята на град Лом и региона му, и въстанията в Северозападна 

България4. 

След края на Първата световна война вниманието към българската история в 

периода на ХV – ХVІІ век се покачва. Една от причините за това е необходимостта 

българите да „доказват” правото си на заемане на определени територии предвид 

претенциите на всички заобикалящи ги държави. Видински окръг е една от граничните 

зони и затова историята и демотрафията на Видинския санджак представлява 

определен интерес за изследователите. Най-сериозно с този въпрос се заема Димитър 

Цухлев. Дългогодишните му проучвания намират своя естествен завършек в огромната 

по обем монография „История на града Видин и неговата област (Видинско, Кулско, 

Белоградчишко, Ломско, Оряховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна”, 

                                                           
1 Вж. напр. Челеби, Е. Пътепис. София, 1972; Галт, Дж. Пътуване по море и по суша в годините 1809, 

1810, 1811. – Чужди пътеписи за Балканите. т. 7. Английски пътеписи за Балканите (края на ХVІ – 30-

те години на ХІХ в.). София, 1987; Гийом-Антоан, О. Чужди пътеписи за Балканите. т. 1. Френски 

пътеписи за Балканите ХV – ХVІІІ век. София, 1975. 

2 Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът. Историко-географско-етнографски пътеписни проучвания 

от 1860 г. до 1879 г. Второ преработено издание. т 1. ИК „Борина”, София, 1995. 

3 Иречек, К. История на българите. София, 1979, с. 140 сл. 

4 Маринов, Д. Политически движения и въстания в Западна България (Видинско, Ломско, 

Белоградчишко и Берковско). – Сборник за народни умотворения (СбНУ), кн. 2, София, 1890; същият 

Към историята на гр. Лом. – Сборник за народни умотворения. Год. ХІ, с. 250-270. 



издадена в. София през 1932 г.5. В този капитален труд Цухлев прави обстоен анализ на 

наличните по негово време османски документи, търси и анализира български, руски, 

френски и германски извори, които да дадат по-ясна представа за живота във Видинско 

и в целия санджак през посочения период. Използва добросъвестно и постигнатото 

преди него. Сравнява сведения и изводи, анализира документи, прави обобщения и 

прилага статистики. Направените капитални изводи по някои проблеми са достоверни и 

толкова убедителни, че десетилетия след него следващите изследователи не смеят да 

им се противопоставят. 

Почти успоредно с Д. Цухлев работи краеведът Симеон Ванков. Той локализира 

проучванията си предимно до град Видин, като спира своето внимание на два основни 

проблема – крепостните съоръжения и ролята на Осман Пазвантоглу за живота в него6. 

Като изключим Цухлев, който поставя основите, големите изследвания датират 

от времето след края на Втората световна война. От началото на 60-те години се 

появяват изследванията за въстанието на Константин и Фружин на проф. Петър Петров, 

едно проучване на проф. Андрей Пантев за крепостното строителство във Видин, на 

проф. Вера Мутафчиева за феодалните размирици в Северна България, на проф. 

Симеон Дамянов за възникването на град Лом и други7. Към тази група публикации на 

регионална тема можем да прибавим и едно изследване на акад. Николай Тодоров за 

българското население на град Лом от 40-те години на ХІХ век8, което в контекста си 

засяга състоянието му и от по-ранни периоди. Видин е споменаван многократно и в по-

големи трудове, посветени на цялостната българска история. Сред тях е монографията 

на В. Мутафчиева за аграрните отношения на Османската империя през ХV – ХVІ век, 

както и няколко други нейни трудове9, монографията на Н. Тодоров за балканския 

град10, и други. 

                                                           
5 Цухлев, Димитър. История на града Видин и неговата област (Видинско, Кулско, Белоградчишко, 

Ломско, Оряховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна). София, 1932. 

6 Ванков, С. Крепостната ограда на град Видин в началото на XVll в. – Военно-инженерен и свързочен 

сборник. № 15. София, 1939, № 54; същият, Осман Пазвантоглу, видински паша (страници от историята 

на Източния въпрос). – Военно-исторически сборник, 1947, № 62. 

7 Петров, П. Въстанието на Константин и Фружин. – ПИИ, 9, 1960; Пантев, А. Крепостното 

строителство във Видин в края на XVII и първата четвърт на XVIII век. – МПК, IV, 1964, № 4; 

Мутафчиева, В, Виану, Ал. Феодалните размирици в Северна България в края на XVIII - началото на 

ХIX  век и тяхното отражение във Влахия. – В: Българо-румънски връзки и отношения. т. 1. София, 1965; 

Дамянов, С. Накратко за възникването на Лом и за историческата съдба на Ломския край до ХІХ в. – 

Ломският край през Възраждането. Икономически живот и политически борби. София, 1967, с. 309-

323.. 
8 Тодоров, Н. Българското население на град Лом през 40-те години на ХІХ в. – Изследвания в чест на 

Марин С. Дринов. София, 1960, с. 579-592. 

9 Мутафчиева, В. Аграрните отношения в Османската империя през XV-XVI век. София, 1962. Същата, 

За състоянието на спахилйците през ХV-ХVІ в. – Исторически преглед, 1960, кн. 3; Видин и Видинско 

през XV-XVl век. – В: Боянич-Лукач, Душанка. Видин и Видинският санджак през 15.-16. век. София, 

1975. 
10 Тодоров, Н. Балканският град XV-XIX век. Социално и демографско развитие. София, 1972. 



Голяма крачка напред в изследването на Видинския санджак през ХV – ХVІ век 

дава монографията на сръбската изследователка д-р Душанка Боянич-Лукач. Тя 

получава достъп до архивите в Анкара и Истанбул, събира ценни документи и ги 

публикува на български език с помощта на проф. Вера Мутафчиева11. Въз основа на тях 

се появяват множество конкретни публикации за административното състояние на 

санджака, положението на българското население, демографската и социална 

структура, и пр.12. 

От началото на 70-те години на миналото столетие започват да се появяват и 

основните научни трудове на акад. Христо Гандев. Той разглежда глобалния проблем 

за състоянието на българската народност през ХV век, но понеже изследванията му са 

посветени предимно на днешна Северна България, а Видинският регион е съществена 

част от нея, темата за Видин постоянно фигурира в публикациите му, част от които са 

по-късни, а някои са директно посветени и на проблеми на Видинския санджак13. 

През 80-те години на ХХ век Видинският санджак за кратко излиза от 

полезрението на изследователите и посветените на него конкретни изследвания 

намаляват. Въпреки това регионът е включван непрекъснато в монографии, посветени 

на по-големи теми14. Изключение прави едно локално изследване на М. Лачев за 

административното деление и границите на Видинския санджак през XV - XVl век15. 

Демократизирането на България след 1990 г. връща интереса към регионалните 

теми поне по отношение на Видински окръг. Едни от първите автори, които се спират 

на „темата Видин” са проф. Пл. Павлов и проф. Ив. Тютюнджиев, в колективната си 

монография за етапите на османското завоевание и края на Средновековна България16. 

                                                           
11 Боянич-Лукач, Д. Видин и Видинският санджак през 15-16. век. Документи от архивите на 

Царитрад и Анкара. изд. „Наука и изкуство”. София, 1975. 
12 Вж. напр. Заяков, Нинко. Етнодемографския характер на Видинския санджак през ХV-ХVІ в. – 

Известия на музеите в Северозападна България. т. 5. София, 1981, с. 106-128. 
13 Гандев, Хр. Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване. София, 

1972; същият, Един опит за въстание във Видин и Видинско по време на Руско-турската война от 1768-

1774 г. – Проблеми на Българското възраждане. София, 1976; същият, Зараждане на 

капиталистическите отношения в чифлишкото стопанство на Северозападна България през XVlll век. 

София, 1974; същият, Проблеми на Българското възраждане. София, 1989; същият, Проникването и 

укрепването на българите във Видин към края на XVlI и през XVlII век. София, 1989. 
14 Кирил, Патриарх Български, Гюзелев, В. Български средновековни градове и крепости. т. 1. Градове 

и крепости по Дунав и Черно море. Варна, 1981; Цветкова, Б. От българския феодализъм към 

османската обществено-икономическа структура (приемственост и паралели). – България 1300. 

Институции и държавна традиция. т. 2. София, 1982; Велков, А. Видове османотурски документи. 

Принос към османотурската дипломатика. София, 1986; Георгиева, Цв. Еничарите в българските 

земи. София, 1988; Матанов, Хр, Михнева, Р. От Гииполи до Лепанто. Балканите, Европа и 

османското нашествие ( 1354-1571). София, 1988; Грозданова, Е. Българската народност през XVII 

век. Демографско изследване. София, 1989, и др. 
15 Лачев, М. Административно деление и граници на Видинския санджак през XV-XVl в. – Векове, 1988, 

№ 5, с. 60-64. 

16 Павлов, Пл, Тютюнджиев, Ив. Османските турци и краят на средновековна България. Велико 

Търново, 1991. 



„Новото време” създава и нова тематика. За първи път напр. се обръща по-

сериозно внимание на търговските връзки във Видинския санджак17. Появиха се и 

големи монографии и томове, посветени на глобални теми18. 

Навлизането на компютърната техника в живота направи по-лесно 

книгоиздаването. Вследствие на това автори, работещи по регионални теми, 

публикуват свои трудове. Това запълва много празноти в историческата наука. По 

отношение на Видин и региона му заслужават сериозно внимание трудовете на двама 

краеведи – Невен Илиев и Любен Добрев, които имат публикации и в съавторство. 

Особено внимание заслужават работите на Илиев, който пише по разнообразна 

тематика19. 

Успоредно с краеведите работят автори извън Видин, които публикуват 

монографии и статии по конкретни теми. Сред тях следва да посочим Р. Ковачев и Хр. 

Атанасов, чиито приноси за историята на Видинския санджак вече са оценени високо20. 

В последните две десетилетия зачести практиката да бъдат свиквани научни 

конференции, като докладите на участниците в тях се публикуват в сборници. Сред тях 

следва да посочим „Видинските четения” от 2002 г., посветени на Деня на музеите и 

„Изследвания и материали за Видин и региона” от 2018 г.21. 

Направеният историографски преглед би бил непълен, ако не споменем 

публикациите на чуждестранни автори на български език. От тях заслужава сериозни 

                                                           
17 Търговски връзки между Видинския край и Дубровник през XVIII век. Библиотека „Български 

северозапад” към ИМСЗБ. Серия „Извори”. т. 1. Враца, 1991. 

18 Българският петнадесети век. София, 1993; Българският шестнадесети век. София, 1996; Българският 

шестнадесети век: Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХVІ век. София, 

1997; Георгиева, Цв. Пространството и пространствата на българите XV-XVII век. София, 1999; 

История на българите. т. 1. От древностга до края на XVI век. Под редакцията на проф. Бакалов, Г. 

Издателство „Труд“. София, 2003; Георгиева, Цв, Генчев, Н. История на България XV-XIX век. 

История на България в три тома. т. 2. изд. ,,Анубис”. София, 2006. и др. 

19 Илиев, Н. Култови сгради във Видин (ХV-ХІХ в.). – Видински четения 2002. Доклади от семинар, 

посветен на Деня на музеите. Видин, 2003; същият, Кръстоносните походи и отбранителните 

съоръжения на Бдин през Средновековието (съшото и на унгарски език). – В: Bulgaro-Hungarica 5. От 

Никопол до Виена 1396 - 1683. Съставители Матанов, Х, Дьорд А. Издателство „Свят. Наука”, Унгарски 

културен институт. София, 2008; Илиев, Н., Добрев, Л. Населението на Видин (XV - XlX век). – В: 

Видински четения 2002. Доклати от семинар  посветен на Деня на музеите. Издателство „NW Print”. 

Видин, 2003, с. 7-21 (като единствен автор погрешно е посочен Л. Добрев) и др. 

20 Ковачев, Р. Опис на Видинския санджак от първата четвърт на ХVІ в. София, 2016; Атанасов, Хр. В 

османската периферия: общество и икономика във Видин и околността през ХVІІІ век. София, изд. 

„Синева”. 2008. 

21 Видински четения 2002. Доклади от семинар, посветен на Деня на музеите. Издателство „NWPrint”. 

Видин, 2003; Изследвания и материали за Видин и региона. т. ІІ. Съставителство и научна редакция 

Митев, П., Рачева, В. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София, 2018. 



внимание монографията на английския професор Имбър Колин, който се спира 

подробно на някои от проблемите на османското завоевание на Видинското царство22. 

Настоящата статия има за цел да проследи демографското развитие на 

Видинския санджак от началото на ХV до края на ХVІІ век. Основната тежест на 

изследването е насочена към сегашния Видински окръг и прилежащите към 

територията му български земи, без да се игнорират напълно териториите в днешна 

Източна Сърбия. Основното ни внимание е насочено към българския етнос и отчасти 

към преселения турски етнос и етническия състав на действащата армия. Проследени 

са и някои процеси, свързани със заселването на евреи във Видин, на мюсюлмани в 

Лом, проблемът с „власите” и романизованото върнало се в Родината българско 

население, българските католици и тяхната съдба, ролята на гръцкото духовенство за 

развитието на етническите процеси в санджака, някои процеси, свързани с 

чуждестранните търговци, преселенията на разбойници мюсюлмани – арнаути, черкези 

и др., верските ограничения, социалния статут на отделните етноси, доброволното и 

насилствено помюсюлманчване, и още някои по-второстепенни проблеми. 

 За написването на настоящата статия са използвани най-вече публикации на 

български език, включително по-стари издания, както и сборници с публикувани 

извори – регистри, пътеписи и пр. Във връзка с употребяваните историко-географски 

понятия, са специално отбелязани границите на санджака, основните му центрове, 

имената на реките, водосборните басейни, както и планините, които го ограждат или са 

в неговите предели. Приложени са историко-географски карти и списъци с имената на 

населените места. 

 

 

 

Етнически промени и демографско състояние на Видинския 

санджак през ХV-ХVІІ век. 

 

 Град Видин силно пострадал от турското завоевание. Непосредствено след 

превземането му част от многобройното му население било избито, а друга част 

избягала зад граница. Не малко от останалите в града българи в следващите 

десетилетия били принудени да приемат исляма, за да запазят частично привилегиите 

си и недвижимите си имоти. Но дори и те били изгонени извън крепостната стена, 

където образували самостоятелна махала. 

 Видинските църкви и манастири в града и околността били разрушени и 

разграбени. Съгласно османската практика част от тях били превърнати в джамии, 

които бързо нарастнали количествено до 32, а материалите на разрушените сгради били 

използвани за нови строежи. Видинската митрополия напр. била разрушена, а нейният 
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църковен глава - митрополит Йосиф - убит. Разрушена била и съществуващата от 

векове главна видинска църква „Св. Богородица”. Тъй като в първите години след 

завоеванията в града все още имало много българи християни, за тях била оставена 

неразрушена църквата „Св. Пантелеймон”23. 

 В годините на завоеванията и преминаването на региона от едни ръце в други 

загубили значението си и околните на Видин цветущи села. Те били непрекъснато 

подлагани на грабежи, а населението им, което успяло да избегне кланетата, избягало 

зад Дунав във Влашко или се изтеглило към планините, за да се спаси. Подобна съдба 

имала и Ломската област, която към началото на ХV век почти опустяла24. 

 Народностното самосъзнание на българите от Видинско също претърпяло 

сериозни удари. След смъртта на митрополит Йосиф Видинският санджак бил 

преустроен в гръцка епархия, където постепенно богослужението се променило от 

български на гръцки език. Това станало по следния начин: константинополският 

патриарх, който по това време формално отговарял за региона25 не назначил заместник 

на Йосиф известно време. През 1408-1409 г. сръбският църковен глава архиепископ 

Матей, чието седалище по това време било в Охрид, повел преговори с 

Константинопол да му бъдат отстъпени Видинската и Софийската епархии, и през 1410 

г. получил съгласието на вселенския патриарх и на император Мануил Палеолог. 

Сръбската църковна власт обаче се задържала само около три години, след което двете 

епархии били върнати на Константинопол. Гърците веднага раздробили Видинската 

епархия, като отделили от нея Врачанската и Кутловишката (дн. Монтанска) област, 

превръщайки ги в самостоятелни епархии, подчинени директно на вселенския 

патриарх26. 

 Ударите върху Българската църква през ХV век постепенно я превърнали от 

първостепенна във второстепенна институция по отношение на общественото 

управление. За обикновените християни обаче съществуването и имало огромно 

значение. Проявявайки гъвкавост, османската власт не унищожила институцията, а 

запазила част от низовите и структури и дори някои от привилегиите им. В регистъра 

от 1525-26 г. напр. съществували поне 18 свещеници от църквата „Св. Димитър” във 

Видин (двама) и от различни села, които имали тимари и получавали доходи от тях. 

Наистина средствата били много малко (от 45 до 284 акчета годишно, или общо 3175 

акчета27, което е по-малко от издръжката на двама обикновени войници-тимариоти), но 

самото им наличие говори за някакво отношение на държавата към църковните дела. 

Разбира се, казаното се отнасяло само до обстоятелството, че част от българските 
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църкви и манастира са запазени въобще, а не унищожени. Средствата, които са им били 

отпуснати, били безкрайно малко и най-вероятно монасите и свещениците са се 

издържали продавайки на пазара продуктите от манастирските и църковни ниви. Тук не 

бива да забравяме също, че населението на санджака, над 90 % от което било 

българско, категорично е плащало и църковен десятък част от който не е пътувал за 

Вселенската патриаршия, а е оставал в немногобройните църкви и манастири. Въпреки 

това следва да отчетем, че броят на храмовете е катастрофално малък и всеки от тях е 

следвало да обслужва между шест и десет хиляди души, което е практически 

невъзможно. Днес можем само да гадаем дали в някои села са се запазили църкви или 

параклиси, което е много вероятно. 

 Пограничните инциденти и войни водят до постепенното обезбългаряване на 

Видинския санджак в периода ХV-ХVІІ век. Още по време на завоеванията в края на 

ХІV и началото на ХV век хиляди българи били убити или избягали зад граница. 

Първоначално видинчани се надявали много на австрийците за своето освобождение от 

турска власт, но с течение на времето отношението им към католиците станало 

индеферентно. За това спомогнали и някои враждебни действия на австрийските 

войски и техните съюзници от Влашко по време на войните. Така напр. при похода на 

трансилванския княз Сигизмунд Батори през 1594-1595 г., неговите бойци пресекли 

Дунав и разбили турците, но изгорили повече от 10 града край реката, между които и 

Рахово от Видинския санджак. На други пък била наложена огромна контрибуция и от 

тях била взета военна плячка28. 

 До ХІХ век в Османската империя не се извършвали поголовни преброявания. 

Те не се налагали, защото данъците се събират на „хане” (няколко съседни къщи, които 

солидарно отговаряли за задълженията). Въпреки това има известни податки за броя на 

населението на Видинския санджак. При определянето на броя на тимарите проф. В. 

Мутафчиева се опитва да изчисли количеството хора, които са принудени да издържат 

тимариотите. Тя приема, че едно българско семейство през ХV век имало средно 

петима членове и въз основа на османските регистри, които отчитали 251 градски и 

6380 селски семейства, прибавила изброените семейства на вдовиците и изчислила, че 

тимарите се издържали от приблизително 34100 души християнска рая29. Тази цифра 

изглежда силно занижена и дори именитата изследователка я приема с известни 

условности. От друга страна приемането и за вярно би се сблъскало с тезите на други 

автори, които смятат, че населението на Видинското царство (до известна степен то 

покрива Видинския санджак) в края на ХІV век било над 200000 души30. Дори то да е 

намаляло наполовина, българите през първата половина на ХV век биха били поне 

няколко пъти повече. Константин Иречек напр. споменава едно известие, 

претендиращо, че францискански монаси покатоличили за 50 дни в края на 

Срацимировото управление около 200000 българи31. Дори да има известни съмнения в 
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тази цифра, следва да отчетем гъстотата на населението в региона. Факт е, че част от 

българите били избити, но посочените в османския регистър вдовишки семейства не са 

чак толкова много (приблизително са 10%, което е нормално за епохата), а и вероятно, 

въпреки заповедта на Иван Срацимир, не всички българи са се покатоличили. Част от 

тях обаче са емигрирали във Влашко, спасявайки живота си. 

В подкрепа на изказаната по-горе теза за по-многобройно българско население е 

и обстоятелството, посочено в предходния параграф, че в средата на ХV век 

османските регистри са отчели повече от 400 селища, които през втората половина на 

следващото столетие се увеличили на около 1000. Ако приемем условно, че средният 

брой на всяко село е бил 200 души, то общият брой на жителите на санджака би бил в 

пъти повече от изказания от В. Мутафчиева и то без да броим населението на 

градовете-крепости и без турското и останалото небългарско население. Освен това 

описът от 1454-1455 г. далеч не обхващал всички регистрирани по-късно селища (421 

срещу 1000 през втората половина на ХVІ век). Дори да предположим, че някои от тях 

са възникнали по-късно, е трудно да се приеме, че това са повече от 50 % от селищата. 

Най-вероятно при описите от ХV век част от селата са пропуснати по една или друга 

причина, като през ХVІ век този пропуск е поправен32. Освен това регистрите, 

съставени за събирането на данъци, отчитали само населението издържащо 

спахилъците (тимарите, зиаметите и хасовете), но не и това на вакъфите и 

освободените от данъци селища (напр. това на рударското население в град Чипровци, 

село Железна и околните села.  

 Едно от малкото изключения, в които българи и австрийци се сближили и дори 

се били заедно срещу турците, било времето на Чипровското въстание от 1688 г., в 

подкрепа на което Австрия изпратила 6 полка33. Поражението на Чипровското въстание 

обаче изиграва изключително отрицателна роля за обезбългаряването на Видинския 

регион. Голяма част от жителите на Чипровци, Железна и околните села били избити 

още при превземането на града, а останалите избягали на запад, за да избегнат смъртта. 

Те се заселили в Трансилвания и в дн. Сърбия (тогава под австрийска власт), както и 

Унгария, но съдбата им на „свободни” хора, както вече споменахме, била нерадостна. 

Една от малкото видни личности, които се застъпват за тях бил писателят католик 

Кръстьо Пейкич, също родом от Чипровци, който станал техен мисионер34. 

 След въстанието някои селища в региона на Чипровско били напълно разорени и 

изчезнали. 

 Според посочения по-горе опис от 1454-1455 г. Видинският санджак обхващал 

само в рамките на тимарската система 421 села, 90 мезри, 4 манастира и 4 града 

(Видин, Белоградчик, Свърлиг и Баня), с общо 6820 християнски домакинства, заедно с 
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тези на вдовиците. Някои краеведи са склонни да причислят към този регион още „35 

дяла” (така е записано дословно в османския регистър) и да увеличат селата на 45635. 

Изследователите приемат, че средно едно домакинство се състояло от 5 човека. 

Оттук се прави извода, че християните в санджака са 3410036. Проф. Вера Мутафчиева 

е на мнение, че това били приблизително всички християни във Видинския санджак 

през посочения период37. Последната цифра обаче буди известни съмнения и не се 

споделя от други учени, които смятат българите в региона за много повече. Акад. 

Христо Гандев напр. приема цифрата на домакинствата за напълно вярна, но не и броя 

на членовете им38. Към това следва да прибавим, че топонимията на селищната система 

е изцяло славянска. Като изключим самия Видин и някои от по-големите градове в 

санджака, следва да посочим, че имената на отделните села и градове се променяли 

постепенно далеч след 1455 г. Това сочи ясно етническата принадлежност на по-

голямата част от населението, което било в преобладаващата си част българско и от 

векове живеело в региона, както личи и от по-стари описи. В един свой труд краеведът 

Н. Заяков изброява поименно имената на старите и на нововъзникналите след ХІV век 

селища. Той признава, че имената на много села на запад от река Тимок носят елементи 

на сръбския език, но категорично указва, че тези на изток от посочената река са на 

средновековен български39. 

Тук следва да проявим критичност и към цифрата, определена за брой на 

членовете на едно домакинство. Общоизвестно е, че българските семейства от времето 

на Възраждането са далеч по многобройни от гледна точка на членовете си. Съпрузите 

по правило имали над 5 деца и независимо, че някои умирали рано, семействата били 

многобройни. Освен това дядовците, бащите и внуците, както и неженените 

(неомъжените) братя и сестри живеели при родителите си. Къщите на целия род чак до 

втората половина на ХІХ век били в един двор, или съседни. Не случайно османските 

завоеватели събирали данъците не само поголовно (от мъжете), но и на „хане” (няколко 

съседни къщи. Ако приемем, че под „домакинство” в случая се разбирало няколко 

съседни къщи с приблизителен състав на членовете си около 20 души, то тогава можем 

да предположим, че числеността на българите в целия санджак през ХV столетие била 

четири пъти по-голяма, или приблизително 133000 души, която цифра се приближава 

към посочените от средновековието сведения. Ако към тях прибавим още вакъфските и 

освободените от данъци села, броят на българите християни би надхвърлил 150000. 

Тази цифра ни се струва по-реална, ако приемем, че в навечерието на завоеванията 

жителите на Видинското царство са надхвърляли 200000 души. Съвсем естествено е 

една четвърт от тях да са били избити или избягали в съседните Влашко и Сърбия 

(акад. Хр. Гандев приема, но за всички региони на дн. Северна България 40%40). 
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Разбира се, това са само теоретични предположения, които следва да бъдат подкрепени 

със специални изследвания конкретно за Видинския санджак. 

 Важен въпрос във връзка с етническия състав на Видинския санджак е 

количеството заселени турски и мюсюлмански преселници, и местата, където са 

настанени. В средата на ХІV век не е засечена сериозна колонизация. Това личи от 

имената на селищата, които не са променени, с изключение на Фетх-ул-Ислям 

(крепостта Кладово в дн. Сърбия). Отчетеното в регистъра от 1454-55 г. съотношение 

между християнските и мюсюлманските домакинства също било значително в полза на 

първите. В регистъра от 1560 г. вече не се прави подобно разграничение и затова за 

определянето на броя на турското население в този период използваме косвени 

сведения. Едно от тях е обстоятелството, че пограничната охрана се увеличила 

четирикратно. Това сочи, че броят на турските пришълци се е увеличил значително. 

Имената на селищата обаче отново останали непроменена. Оттук В. Мутафчиева прави 

извода, че турско преселение имало, но негов основен представител били главно 

служещите в армията турци, които се настанили в крепостите и до известна степен 

променили етническия състав на градовете. По селата положението останало същото, 

което означава, че за масова турска преселническа вълна конкретно за Видинско и 

региона на санджака не може да се говори нито в ХV, нито в ХVІ век41. 

Тезата на проф. Мутафчиева е подкрепена и от проучванията на някои краеведи. 

Така напр. Невен Илиев сочи, че мюсюлмански (турски) домакинства имало засечени 

главно в градовете и то само във Видин (154) и в Баня (32). Авторът предполага, че 

турски преселници имало и в Белоградчик и Свърлиг, въпреки че не намира конкретни 

сведения за тях. Илиев сочи, че по времето на султан Мехмед ІІ (1451-1481), успоредно 

със 154-те турски домакинства в град В|идин живеели 187 такива на „неверници” 

(християни и вероятно и тези от еврейската колония на града), плюс още 37 вдовишки 

семейства и 8 неженени. Казано с други думи, християнският елемент бил 

преобладаващ дори в главния град на санджака. Н. Илиев изчислява, че общият брой на 

населението в града бил около 2000 души, като сочи, че той бил от главната от шестте 

групи градове в Османската империя – тези, които били големи центрове и преди 

завоеванията42. 

Що се отнася до останалите градове и селата през ХV век, Илиев е на мнение, че 

регионът е гъсто населен с българско християнско население. Турска топонимия 

преобладава само в крепостите, докато на всички останали места тя е славянска. 

Анализирайки броя на домакинствата и гъстотата на населението в санджака, авторът 

сочи, че 16 села били напълно опустели, а останалите 432 били с население от 3 до 30 

домакинства, 9 – с над 40 домакинства, 5 с над 50 домакинства и 5 с над 100 

домакинства. Те били разпределени по следния начин: 55 села били с по 3 домакинства 

и още 59 – с по 5. Това означава, че 130 села били с критично малко население. Към 

това следва да се прибавят няколко „мезри”, които на практика били бивши села, 
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превърнали се през ХV столетие в пустеещи земи. Вдовишките християнски 

домакинства в целия санджак били 450, а броят на неженените мъже – 584, при общо 

6820 християнски домакинства. Последните цифри сочат, че мъжкото население във 

Видинско и региона към средата на ХV век било силно намаляло. От селата, с над 100 

домакинства в региона било само село Долна Вереница в Берковско, но то формално 

принадлежало към Софийския санджак. В повечето от селата имало между 5 и 30 къщи. 

При обща площ на Видинския санджак от около 11000 кв. м., Илиев изчислява, (по 

данни от събирането на данъка „джизие” през 1490-1491 г.) че населението било около 

50000 души, което, според него прави приблизително по 5 души на кв. км. (точната 

цифра е 4.545). Въпреки това Видинският санджак бил най-гъсто населен от трите 

санджака в дн. Северна България43.   

 Голяма роля за съживяването на Видин и Видинско след опустошенията в края 

на ХІV и началото на ХV век изиграли търговските договори, които турските султани 

сключвали с държавите от Централна и Западна Европа. Търговските споразумения на 

Сюлейман Великолепни (1520-1567), Мехмед ІІІ хан (1595-1603) и Ахмен І хан (1603-

1617) давали разрешение търговски кораби да се движат по долното течение на Дунав. 

Те били френски, португалски, испански, генуезки и други, но плавали предимно под 

френски флаг (носителят на капитулационните права). При преминаването си през 

Видин плащали няколко вида такси и данъци, по-известни от които били „бачъ ресуми” 

(налог за внос), „рефт акчеси” (право за търгуване на кораб), „касабие акчеси” (налог за 

клане на добитък) и др. Много своеобразен данък бил „ксакъкули ресуми” – нещо като 

право да внасяш контрабандни стоки, от който били освободени само френските 

търговци. Те не плащали и „селяметлик ресуми”, възлизащ на 3000 акчета, но, заедно с 

„драгоманите” (в случая това не са военоначалници на крепости, а дипломатическите 

представители) на Франция били длъжни да плащат „ресуми адет и правото за 

консулство”, даващо им правото да пътуват и търгуват по цялата империя44. 

 Още през ХV век се появило и съсловието на българските търговци. С течение 

на времето те получили някои права (да яздят коне; да пътуват извън санджака си, а 

впоследствие и по цялата империя; да носят дълга черна мантия и висока островърха 

шапка; да имат слуги; да си пускат дълги мустаци и др.) чрез султански берати, поради 

което били наречени „бератчии”. 

 Постепенно търговците започнали да се покровителстват от местната власт. 

Основна причина за това било обстоятелството, че те кредитирали много от доставките 

за войската, понеже централната хазна не винаги била в състояние да осигури средства 

за издръжката на отделните гарнизони и никога не плащала навреме. С течение на 

времето тази практика се засилила и едрите търговци, включително българските, 

придобили изключително влияние пред местните власти. Това било особено характерно 

за Видинския санджак, който, като граничен, имал повече войници. В доказателство за 

същото Д. Цухлев преразказва един случай, при който български търговец влязъл в 

остър спор с турски митнически чиновник, който не му давал да разтовари гемията си 
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преди да е платено митото. В завързалия се остър спор българинът в яда си ударил 

шамар на турчина пред много присъстващи и чиновникът се оплакал на видинския 

паша, искайки тежко наказание за провинилия се неверник. За негово учудване пашата 

го наругал публично с аргумента, че „негова милост” търговецът години наред храни 

войската „на вересия” и ако престане гарнизонът и администрацията „ще умрат от 

глад”45. 

 Развитието на търговията водела след себе си и съживяване на занаятите в 

градовете. Още през ХV век еснафите във Видин получили правото да се сдружават, 

като организациите им носели на турски език названието „руфети”. Всяко занаятчийско 

сдружение получило и правото да си определи светец покровител и да държи публично 

стари икони, подарени му от църквите „Св. Димитър” и „Св. Никола”, както и някои 

„стари тефтери”, като в случая вероятно става въпрос за свещени текстове или мощи. С 

течение на времето се оформили руфетите на куюмджиите (златарите), кръчмарите, 

абаджиите, кожухарите, папукчиите (обущарите), бояджиите, брашнарите, бакалите, 

кюркчиите, бакарджиите (по принцип медникари, но конкретно за Видин били 

котлари), терзиите (шивачи), нумджиите (занаятчии, изработващи свещи, сапуни и 

други подобни изделия), касапите и чохаджиите (сукнарите). Последният еснаф бил 

много късен – основан едва на 8 май 1870 г. 

Всички посочени по-горе еснафи били сътавени само от български занаятчии. 

Извън тях съществували и етнически смесени занаятчийски организации. Във Видин 

това били сдруженията на чифчиите (земеделците в най-общ смисъл) и хлебарите, 

които обаче нямали строго обособени организации. 

Съществували и само турски руфети. Във Видинско те били свързани главно със 

забранените за християнската рая дейности, като тюфекчийство (производство на дула 

на огнестрелни оръжия), бучакчийство (ножарство), дограмаджийство, фучиджийство 

(бъчварство), табаклък (обработка на сурови кожи) и др. Те също нямали строга 

организация, за разлика от българските, които стриктно спазвали старите традиции и се 

грижели за съблюдаването на вярата (напр. има глоби за тези, които работели в неделя) 

и социалния живот на съгражданите си – българи и християни46. 

Специфичен за Видинския санджак бил проблемът за наличието на „власи”. 

През ХVІІІ-ХХ век, а в жаргонния език и днес, с този термин се означава румънското 

население (на Влашко). През ХV-ХVІІ век обаче този въпрос стоял по по-специфичен 

начин. „Власи” по онова време се наричали не само жителите на Влашко, но и онази 

категория българско население, която била въоръжена и под ръководството на своите 

кнезове охранявала границата. Това мнение е аргументирано защитено от проф. Цв. 

Георгиева и Евг. Радушев47. 
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Съгласно регистъра от 1525-26 г. „новите” българските пълночленни 

християнски домакинства, прибавени към плащащите данъци, били 3140, заедно с още 

309 неженени младежи. Според Р. Ковачев, регистърът сочел също, че 96 % от 

населението на целия санджак било българско, като едно нищожна част от него, 

служеща в турската армия, била приела исляма. Докато през 1454-55 г. в целия 

Видински санджак имало 20 тимариоти с български имена, които били близо 9 % от 

състава на спахиите, то през 1525-26 г. те били само петима и са почти 3 %48. В 

последното няма нищо чудно. Като граничен санджакът давал възможност за наличие 

на известно количество привилегировано население, каквото не съществувало близо до 

столицата и във вътрешните области. Освен това Видин бил на границата на един от 

най-сериозните противници на турците – Австрийската империя. Последната 

непрекъснато организирала коалиции срещу тях. По времето на Сюлейман І 

Великолепни, когато Високата порта преминала в настъпление, било съвсем естествено 

броят на тимариотите християни да намалее. А и не бива да забравяме, че спахия не е 

потомствена титла. Синовете на спахиите следвало „да се докажат”, за да заслужат лена 

си, иначе той бил намаляван или отменян, което било постоянна практика. В такава 

обстановка било напълно естествено изискванията към иноверците да са били още по-

големи отколкото в предходните времена. 

Един от спорните проблеми по отношение на Видинския санджак бил въпросът 

как, кога и в какво количество са се заселили турците в региона. Вече посочихме, че 

първоначално те са само войници, живеели в крепостите и не се смесвали с българите 

по езикови, верски и битово-етнически причини. Централната власт обаче предприела 

преселвания на големи етнически групи от Азия към Европа и обратно, за да може да 

размеси населението и да държи в подчинение немюсюлманите. Посочените процеси 

били документирани сравнително добре за Североизточна и Югоизточна България, 

както и за някои от централните региони, но за Видин липсват сведения за масови 

турски преселвания. Един от основните моменти в това отношение бил свързан със 

създаването на град Лом, който по това време бил част от Видинския санджак. Вече 

посочихме по-горе, че част от изследвачите от двадесетте и тридесетте години на 

миналия век считат, че Лом е възникнал на равно място, създаден от турски 

преселници49. Тази теза за първи път е поставена под съмнение от акад. Николай 

Тодоров и впоследствие от проф. Симеон Дамянов, които са на мнение, че на мястото 

на Лом е съществувало по-ранно българско селище, вероятно опустошено и изоставено 

по време на турските нашествия в края на ХІV век. Дамянов дори е категоричен, че 

независимо от опустошенията в Ломско имало останали да живеят българи чак до края 

на ХVІІ век50. Въз основа на регистъра от 1525-1526 г. пък Ковачев доказва, че 
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българите от град Лом и околните села били включени в тимарите в нахия Поломие. 

Въз основа на точни статистически данни оттам той сочи също, че от членовете на 

14774 пълночленни домакинства едва 308 били мюсюлмани51. Последното води до 

логичния извод, че от ХV до края на |ХVІІ век българите във Видинския санджак били 

преобладаващо мнозинство от населението. И още нещо: през 1454-1455 г. в тимарите 

били включени по-малко от половината от българските села – 421 от 978. Вероятно 

това е станало, защото част от населението запазило някои свои привилегии за сметка 

на службата си в османската армия, погранични сили и администрация. С течение на 

времето привилегиите на много села отпаднали и постепенно жителите им се 

превърнали в рая. Това обяснява рязкото увеличение на броя на раетските села, 

обслужващи тимарите. Освен това в началото на ХVІ век централната власт се 

намесила решително, за да ускори процеса на закрепостяване на селяните към земята и 

издирване на отклонилите се от плащането на данъци българи. В султанските хасове 

били включени цели села, което от една страна увеличило фиска, а от друга утежнило 

положението на българското население в региона. Огромна част от т. нар. „свободни 

села” изчезнали. Вероятно подобна съдба имали и някои занаятчии в градовете (най-

вече във Видин), които започнали да плащат нови данъци директно на централната 

власт. В потвърждение на казаното ще посочим факта, че само през 1560 г., с влизането 

на новия регистър на санджака в сила, приходите на държавния фиск се увеличили с 

над 132000 акчета само от данъка върху овцете, повече от една трета от който (над 

48000) дошла от недобре обхванатата до този момент нахия Поломие. Освен това 

следва да отчетем, че докато през ХV век по-голямата част от приходите на 

султанските хасове идвали от градското стопанство (пазарни, пристанищни такси, мита 

и пр.), то през следващото столетие съотношението се променило коренно във вреда на 

данъците от селата, които се вдигнали много52. 

От началото на ХVІ век започнало и по-мащабно облагане на българските 

църкви и манастири. Те притежавали имоти още по времето на съществуването на 

Българското царство. Някои манастири успели да запазят земите си и за да не ги 

загубят плащали стриктно данъците върху тях. Други по някакъв начин успели да 

причислят земите си към вакъфските имоти, които не били обложени с данъци, но още 

с регистъра от 1525-1526 г. имотите на 20 манастира от Видинския санджак били 

описани и причислени към фиска53. 

Завладяването на Видинското царство от османците рязко променило облика на 

градовете. В периода между 1520 и 1530 г. в град Видин били регистрирани 20 

български и 9 турски махали. Статистиката обаче не би била точна, ако не отбележим, 

че от общо 650 домакинства в града през същия период 356 били турски (отчетени като 

мюсюлмански) и само 287 били немюсюлмански. Всичко това сочи, че за едно столетие 
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Видин постепенно бил превърнат в турски град, което е съвсем естествено предвид 

стратегическото му и административно значение. 

Известна представа за населението на град Видин в средата на ХVІ век дава и 

един ненапълно запазен османски регистър от 1542 г. В него са изброени само 14 

християнски махали, като било отчетено, че християнските домакинства били общо 

296, от които 13 вдовишки и 28 домакинства на пришълци. Друг регистър от 1571-1580 

г. отчел общо 2132 домакинства, от които 1207 били мюсюлмански и 897 

немюсюлмански. Всичко това сочи, че през периода 1520-1580 г. градът се разрастнал и 

вече надхвърлил 2000 домакинства, като мюсюлманите и християните се увеличили 

приблизително пропорционално – първите с 24%, а вторите с 23%. 

Посочените по-горе сведения в най-общ план вече са станали меродавни в 

историческата научна литература и се приемат безкритично от видинските краеведи54. 

По-внимателният анализ обаче сочи нещо съвсем различно. Ще посочим само две 

впечатляващи още на пръв поглед цифри. През десетилетието 1520-1530 г. 

статистиката за Видин изброявала 650 домакинства (вероятно и толкова къщи), от 

които 356 мюсюлмански, 287 християнски и 7 други (вероятно еврейски). Само 50 

години по-късно – в десетилетието между 1571 и 1580 г., домакинствата се увеличили 

рязко на 2152, от които 1207 мюсюлмански и 897 немюсюлмански. Статистиката не 

споменава какви са останалите 48 домакинства. Само от посочените цифри могат да 

бъдат направени някои много сериозни изводи: първо, броят на всички домакинства се 

увеличил повече от три пъти. Второ, ако съотношението мюсюлмани – християни – 

други към 1520-1530 г. било приблизително 55 : 44 : 1%, то през 1571-1580 г. то се 

променило в полза на мюсюлманите и чужденците, които станали съответно 56 и 2.2 %, 

докато българите християни намалели на по-малко от 42%. В следващите сто години 

тази тенденция се засили още повече. 

През 1520 г. местната османска власт направила опит да отнеме и привилегиите 

на „власите”, като ги превърне в обикновена рая. Последните веднага започнали 

бунтове, начело със своите примикюри (военни водачи, началници) и кнезове. Те 

продължили цели десет години и през 1530 г. берлейбеят бил принуден да отстъпи и 

отмени заповедта. През 1560 г. обаче новият берлейбей Музафер направил нов, вече 

успешен опит за отнемане на привилегиите на този тип немюсюлманско население. 

Отново последвали протести, като водачите на власите (имам предвид пограничното 

християнско българско население, което имало задължението да пази границата) 

обвинили един от своите кнезове, че само той изпълнявал военните си задължения към 

османската армия, с което злепоставял останалите водачи на власите. Въпросът бил 

отнесен във Видинския съд, където се искала смъртната му присъда. Противно на 
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всякаква логика същият „виновник” бил убит пред очите на санджакбея, но 

привилегиите били отменени55. 

Към етническите промени на населението във Видинско следва да отчетем и 

тежките набези, които град Видин и околностите му преживявали непрекъснато. През 

есента на 1454 г. унгарският войвода Янош Хунияди, подкрепен от сръбски войски, 

нападнал и опожарил Видин. Не се знае дали успял да превземе крепостта, но регионът 

около града пострадал значително. Отново унгарски войски нападнали неочаквано и 

опожарили Видинската крепост (има се предвид не само днешната „Баба Вида”, но 

целият укрепен крепостен комплекс) през 1478-1479 г. Видин бил обсаждан от влашкия 

войвода Михаил Храбри през 1595 г. и от трансилванския войвода капитан Фаркаш 

през 1596 г. През 1598 г. отново Михаил Храбри превзел и опожарил града без 

крепостния комплекс, който османските войски успели да удържат. Изворите 

споменават за 12000 изгорени къщи56. 

 След сключването на Карловацкия (1699 г.) и особено на Пожаровацкия (1718 г.) 

мирни договори етническия състав на Видинския санджак бързо се променил във вреда 

на българите. Хиляди турци се преселили от земите на днешна Унгария и Сърбия на 

запад, като голяма част от тях се установили във Видинско и околните центрове. Така 

напр. по това време бил „основан” (по-скоро възстановен, но от мюсюлманите) град 

Лом („Калето”) от турски преселници. Не малка част от бившите войници били 

настанени в големите български села около реките Тимок, Тополовец, Видбол, Арчар, 

Лом, Огоста, Искър и др., заемайки част от къщите на християнската рая, или 

принуждавайки българите да им строят къщи. От своя страна румелийският берлейбей 

раздал много поземлени участъци на турски ветерани в качеството на пенсии за добра 

служба. Някои от тях получили и бейски титли, което скоро ги превърнало в реални 

господари на региона. През ХVІІІ и ХІХ век от раздадените земи постепенно се 

формирали чифлици, които осеяли днешната Видинска област и просъществували дори 

след Освобождението (1878 г.)57. 

 Когато анализираме етнодемографското състояние на Видинския санджак през 

ХVІІ век следва да имаме предвид, че това е столетието, в което населението на света 

започва да се увеличава с по-бързи темпове. Турският пътешественик и пътеписец 

Евлия Челеби описва Видин, при посещението си през 1661 г., като град, който вече 

имал 4700 къщи, т. е. население около 20000 души. Те били разпределени в 24 махали, 

19 от които вече били мюсюлмански, само 4 християнски и една еврейска58. В края на 

ХVІІ век мюсюлманските махали нарастнали на 21, а християнските останали 4, но, въз 

основа на податки от ХІХ век, изследователите предполагат, че част от българското 

население на града започнало да се заселва и в мюсюлманските махали, които се 

намирали по-близо до Дунав59. Последните сведения сочат ясно, че през посоченото 
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ХVІІ столетие мюсюлманите в самия град Видин рязко увеличили броя си, за сметка на 

силно намалелите българи християни. Прави впечатление и вече компактното заселване 

на евреи, вероятно привлечени от оживената търговска дейност. 

 

Заключение 

 

Разгледано в най-общ план, за етнодемографското състояние на Видинския 

санджак през ХV – ХVІІ век могат да бъдат направени следните изводи. 

Първо: още в края на ХІV и началото на ХV век българското население в гъсто 

населения до този момент Видински регион силно се разрежда вследствие на 

избиването на част от мъжете при завоеванията и на цялото население при 

опожаряването и разграбването на много селища. Част от жителите на Срацимировото 

царство избягали във Влашко през Дунав и в съседна Сърбия, за да спасят живота си, а 

друга част се изтеглили към планините. При пристигането и настаняването си в региона 

османската армия преселила и част от българите, вероятно в посока Анадола. Липсват 

сведения какъв точно бил техния брой, но изворите са категорични, че преселение е 

имало. На мястото на загиналите, избягали и преселени българи поне до средата на ХV 

век не се заселило ново население, като на тази основа можем да приемем, че в 

глобален план жителите на някогашното българско царство и бъдещ санджак силно 

намалели. 

През ХVІ век демографският колапс постепенно започнал да се изживява и 

християнското население се увеличило по естествен път. Поне до началото на 

посоченото столетие няма голямо преселване на нови етнически маси от Анадола. 

Турците като цяло се заселват само в градовете с крепости и по стратегическите 

пунктове, където били разположени гарнизоните. От формална гледна точка те 

прекарвали във Видинско много години, но като част от армията можело в произволен 

момент да бъдат преместени другаде. Постоянно живеещите в санджака османски 

турци и други групи мюсюлмани били малко. 

Към средата на ХVІ век започнал процес на активно преселване на мюсюлмани 

във Видинския санджак, вследствие на активизирането на армията в набезите към 

централна Европа. По същото време централната османска власт направила 

необходимите законодателни промени, за да може да закрепости селската християнска 

рая в региона към земята и да не и позволява да се мести. Унищожени били и 

привилегиите на т. нар. „власи”, независимо че това се случило в един доста дълъг 

период в средата на ХVІ век и било придружено с много бунтове и борби на същите. 

Действията на централната и на местната берлейбейска власт довели до известна 

стабилност, както и до пропорционално увеличаване на мюсюлманското население, 

особено в градовете. 



ХVІІ век бил столетие на големи промени. Най-напред, вследствие на 

развитието на външната търговия, във Видинско и най-вече в град Видин се появили 

чуждестранни търговци. За първи път се обособила и самостоятелна еврейска махала. 

От друга страна неуспешните войни на османците срещу Австрийската империя, 

организирала Свещената антиосманска лига, довели до превръщането на Видинския 

санджак отново във външен (граничен). Военните действия налагали голямо 

увеличение на армията и респективно на градското мюсюлманско население. В края на 

периода в санджака буквално нахлули мюсюлмански преселници от земите на дн. 

Унгария и дн. Сърбия, голяма част от които били настанени във Видинско. Те не само 

силно увеличили дела на градското население, като за първи път мюсюлманският 

етнически елемент в градовете надминал по своя брой християнския такъв, но заели и 

някои от цветущите до този момент християнски български села, изтласквайки 

българите в периферията на същите и въобще в периферията на санджака. Новото било, 

че преселниците, част от които били ветерани от войните, получили значително 

количество земя, която започнали да превръщат в частни чифлици. Въоръжени и 

свикнали с господарския манталитет, те силно притеснявали българското християнско 

население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

Приложение № 1 – Съвременна географска карта на селищата в 

Северозападна България и Източна Сърбия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 – Карта на селищата във Видинския санджак 

през ХV-ХVІ век 

 

Цитирано по Иванов, Михаил. Видин и Видинският санджак в един иджмал 

регистър от 1531 г. – Изследвания и материализа Видин и региона. т. ІІ. 

Съставителство и научна редакция Митев, П., Рачева, В. и Университетско 

издателство „Св. Климент Охридски” София, 2018, с. 322. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 – Карта на нахиите във Видинския санджак 

през ХV-ХVІ век 

 

Цитирано по Илиев, Н. Българските земи в Османската държава ХV-ХVІІ в. 

Исторически и икономически последици. – Град Видин. Кратък исторически 

очерк. Видин, 2008. изд. „Анубис”, с. 113. 

 

 



 

Приложение № 4 – Списък на селищата във Видинския санджак 

през ХV-ХVІ век 

 
Цитирано по Заяков, Нинко. Етнодемографския характер на Видинския санджак 

през ХV-ХVІ в. – Известия на музеите в Северозападна България. т. 5. София, 

1981, с. 118-123. 
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