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УВОД 

Североизточна България се отличава с разнообразна етническа структура. През 2011 
г. в нея са концентрирани 17% от българското население, 45 % от турската и 22 % от 
ромската етническа група в страната.  

Целта на изследването е да се проследят териториалните проявления на 
демографските характеристики на етническите общности в Североизточна България, и да 
се изясняванят комплекса от фактори и причини за протичането на демографските процеси 
в тях в различните исторически, обществено-икономически и политически условия след 
Освобождението на България до наши дни. 

Разрешаването на поставените задачи ще допринесе за по-пълното и всестранно 
изучаване на етническите общности в Североизточна България и свързаните с нея 
демографски, социални, икономически и други процеси.  

 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В административно отношение към Североизточна България спадат Варненска, 
Добричка, Силистренска, Шуменска, Търговищка, Разградска и Силистренска област. 
Периодът на изследване включва годините от Освобождението до началото на ХХІ век. За 
него има необходимата за анализ информация, която позволява да се направи 
ретроспективен анализ и да се изясни сегашната ситуация.  

За целите на изследването са използвани данни от всички преброявания в България, 
които са проведени от Освобождението (1878 г.) до 2011 г. и в които се отбелязва 
етническата принадлежност, вероизповеданието и майчиния език, данни от текущата 
демографска статистика за естественото възпроизводство, вътрешната и външната 
миграция на етническите групи в страната. Използвани са и множество архивни 
материали, които не са публикувани официално от статистиката и са достъпни за ползване 
след 1989 г. За изпълнението на целта са използвани като най-подходящи следните общи и 
частни методи на научното изследване: анализ и синтез, сравнителен географски анализ, 
статистически, математически, картографски – с използване на ГИС за пространствен 
анализ и визуализация, анализ на литературни източници и др.  

Етническата структура на населението по населени места е разгледана за 
преброяванията през 1887, 1900, 1934, 1946, 1965, 1992, 2001 г. Причините, да бъдат 
избрани тези преброявания, са следните: 

- Преброяването от 1887 г. е първото след Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия. Преди Балканските и Първата световна война е избрано още едно 
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преброяване в началото на ХХ век – през 1900 г., тъй като в този период интензивността в 
промените на етническата структура на населението е най-голяма.  

- Преброяването през 1934 г. – отразява промените в етническата структура след 
бежанските вълни на българите, от останали извън територията на България след 
Балканските войни и Първата световна война.  

- След Втората световна война е избрано преброяване на населението през 1946 г. 
направеното непосредствено след нея, което отразява настъпилите промени вследствие на 
изселническата вълна на български турци от средата на 30-те години на ХХ в.  

- Преброяването през 1965 г. е последното преди т.нар. “възродителния процес”, в 
което се отразява обективно и точно етническата структура на населението.  

- Преброяването през 1992 г. отразява промените, настъпили непосредствено след 
т.нар.”възродителния процес” и настъпващата демографска криза в страната.  

- Последните проведени преброявания през 2001, 2011 г. отразяват промените след 
настъпилите промени от началото на 90-те години.  

Една от крайните цели на регионалните изследвания е типологизацията и 
разпределението на териториалните единици според значенията на научно подбрани 
показатели. За изходни териториални единици в настоящото изследване са приети 
населените места, като те са групирани по структурен признак на базата на индуктивния 
подход. Всяко населеното място, се характеризира със своя структура според значенията 
на наблюдавания структурен признак (относителния дял на българското, турското и 
ромското население). Групирането на всички териториални единици се извършва според 
близостта на техните структури. Той е особен случай на клъстерния анализ. Както е 
известно, при другите случаи на този анализ се използват различни показатели (признаци), 
които стават сравними след предварително нормиране на техните вариации. „При 
структурните признаци обаче няма такова нормиране, защото техните значения с 
относителни дялове са по условие нормирани в интервалите (1) или (100%)” (Христов, 
1997). В случая наблюдаваните териториални единици обхващат 1021 населени места, 
което обуславя необходимостта от предварително групиране „във възможно по-тесни 
интервали за значенията на наблюдавания показател. Целта е да се състави едно изходно и 
достатъчно указателно разпределение с интервали, в които се съсредоточават повече 
териториални единици, както и интервали, които имат най-малко или дори нямат единици. 
Чрез последните интервали или съседни на тях се намират границите на търсените по-
големи интервали (групи)” (Христов, 2006). Групирането в по-големи интервали (групи) е 
извършено на графично изображение (хистограма) на изходното разпределение на 
териториалните единици в по-тесните интервали. На абцисната ос в координатна система 
са нанесени ширините на изходните (тесни) интервали, а на ординатната – броят на 
териториалните единици във всеки интервал. На такава хистограма са установени много 
лесно подходящите граници между по-големите групи от териториални единици. „Тук 
целта е всички териториални единици да се разпределят в няколко малко на брой, но 
максимално еднородни групи, всяко от които обхваща единици с минимално разсейване 
спрямо нейната средна аритметична на анализирания показател.” (Христов, 2006).  

Като структурен признак в настоящето изследване се използва относителният дял на 
трите основни етнически общности в Североизточна България по населени места. 
Промяната в стойността на относителния им дял се намира в твърде сложно 
взаимодействие с показателите раждаемост, смъртност, естествен прираст, външни и 
вътрешни миграции на българското, турското и ромското население. Тези показатели са 
под влияние на сложното съчетание между политически, икономически, социални, 
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природно-екологични, етнокултурни, религиозни, психологически, демографски и т.н. 
фактори. Определени са осем групи като анализът е направен въз основа на измененията в 
отделните групи: турски, български, турско-български, българско-турски, българско-
ромски, турско-ромски, селища със разнородна етническа структура, ромски. 

Във връзка с особеностите на естественото и механичното движение на етническите 
общности в Североизточна България и причините, които ги пораждат, е направен опит да 
се откроят някои периоди в изменението на етническата структура, както и да се проследят 
тези промени в териториален аспект. 

 
ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕТНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ В 

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 

От Освобождението до края на Втората световна война 

През този период се наблюдават големи различия в демографските процеси на трите 
етнически общности. До края на Първата световна война българите се намират в първата 
фаза на демографския преход, като естествения прираст (около 20 ‰) се формира от 
високи нива на раждаемостта (около и над 40 ‰) и смъртността (над 20 ‰). Втората фаза 
на демографския преход при българското население започва от края на Първата световна 
война и се характеризира с рязко спадане както на стойностите на смъртността, така и на 
стойностите на раждаемостта. В резултат естествения прираст намалява значително и 
достига стойности от около 10 ‰ в края на Втората световна война. От Освобождението 
до края на Втората световна война турското и ромското население се намира в първата 
фаза на демографския преход. Мохамеданите се характеризират с по-ниска раждаемост и 
естествен прираст от тези на православните до края на Първата световна война. Тези 
стойности се обясняват с общите стопанско-политически условия в страната: изселването 
на турското население; обедняване на градските турци останали в страната; “аграрния 
преврат” (Натан и др., 1969) и др. След 1924 г. се наблюдава обратната картина. Високите 
стойности на естествения прираст при мохамеданите от над 15‰, допринасят за бързото 
нарастване на турското и ромското население в Североизточна България. 

За високите стойности на средногодишния темп на прираст при българското 
население в Североизточна България освен естественото възпроизводство допринасят и 
миграционните движения. През разглеждания период са измерени и най-високите 
стойности на средногодишния темп на прираст на българите от 4,7% до края на ХІХ век и 
над 3% средногодишно до края на разглеждания период. По-високите от средните за 
страната стойности при българското население се дължат на прииждането на бежанци. 
Българското население, останало под турска власт в Македония, Западна и Източна 
Тракия, е поставено в неблагоприятни условия и започва да мигрира по посока на 
Княжество България и Източна Румелия още след подписването на Берлинския договор. 
Прииждането на българско население е водено от чисто стопански мотиви (Гандев, 1938). 
Българското правителство в първите години след Освобождението не взима мерки в едно 
или друго направление за “побългаряване” на Североизточна България (Данайлов, 1930). 
По-късно липсата на места за настаняване на бежанците в Източна Румелия принуждава 
властите да търсят изход в настаняването им в Шуменски и Варнески окръг в напуснатите 
от турците села. Местното население им дава името “беломорци”. Наред с българите от 
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Тракия в тези райони на страната след Освобождението се заселват и една друга група 
тракийци, дошли от пределите на Източна Румелия. От окупационните руски архиви, 
както и от другите документи,  не може да се установи както общият брой на бежанците, 
така и изходните им места, тъй като не е водена прецизна статистика. Приблизително 
броят им може да бъде установен от преброяванията на населението. Според 
преброяването от 1881 г. родените в чужбина българи възлизат на 69 421 д. в Княжество 
България, като в Североизточна България се заселват 55,3% от тях. През следващите 
преброявания след Съединението до края на разглеждания период около 1/3 от родените в 
чужбина са регистрирани в Североизточна България. Преобладаващата част от тях, 
произлизащи от Османската империя, са от Югоизточна Тракия и Мала Азия. Около 1/4 от 
бежанците са от Румъния, като в тази част на страната се заселват 75% от родените там. Те 
произлизат предимно от Северна Добруджа. За привличане на румънци в Северна 
Добруджа са създадени редица закони за улеснения и облекчения от всякакъв род. Тези 
действия предизвикват изселването на българите от Северна Добруджа, като те се заселват 
основно в Южна Добруджа. Около 70% от родените в Русия също са регистрирани в 
Североизточна България. Това са потомци на онези българи, които се изселват от България 
в резултат на руско-турските войни, засилената мюсюлманска асимилация и социална 
диференциация през ХІХ век. Те основно произлизат от Североизточна България, тъй като 
тази област е най-засегнатата по време на тези конфликти. В условията на свободното 
отечество част от тях започват да се завръщат в България.  

Освен прииждането на бежанците за намалението на относителния дял на турското 
население голямо значение имат и масовите вътрешни миграционни движения, които са 
свързани с постепенно преместване на населението от планинските райони към 
равнинните. Вътрешните миграции на населението са определени от новите политически 
условия и обществено-икономическото развитие на страната. България запазва аграрния 
характер на стопанството и съвсем естествено е основна притегателна сила да имат 
районите с естествено плодородие и благоприятни климатични условия. Така например 
населението от Еленско се заселва основно в Разградско, включително и котленци се 
заселват предимно в Добруджа (Деведжиев, 1979). За доказателство на това твърдение 
може да се посочи фактът, че околиите, приемащи най-много бежанци, показват най-
значителен спад в дяловете на турското население: Варна, Добрич, Силистра, Балчик, Русе, 
Провадия. Прииждането на българско население както в резултат на “слизането” му от 
планинските части, така и на бежанските вълни придава все по-ясен български колорит на 
този край. 

Освобождението поставя българските турци в коренно различни политически, 
социални и икономически условия, което дава отражение за появата на миграционни 
движения. С най-динамични промени в броя на турското население в Североизточна 
България се открояват годините от първото преброяване (1881 г.) до началото на ХХ в., 
когато броят му намалява с 14%. Тези години са свързани с интензивни емиграционни 
процеси, причините за които са следните: българските турци престават да бъдат 
господстващия етнос в социалната структура на обществото, фанатазираната религиозност 
на мюсюлманското население, което не му позволява да живее в “държава на неверници”, 
разрушената административна система, в която работели голяма част от турците, особено 
в градовете и т.н. Според Алексиев (1998) като „посегателство се възприема и замяната на 
дотогавашните религиозни общини с администрация, която в смесените селища и райони 
обединява населението независимо от неговото вероизповедание”. Пряко влияние върху 
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тези процеси оказва протичането на т.нар. аграрен преврат (Натан и др., 1969), чиято 
същност се изразява в ликвидиране на турското феодално земевладелство, освобождаване 
от различни видове феодални зависимости на българските селяни и превръщането им в 
дребни собственици, както и пречките или улесненията, които се създават по време на този 
преврат. Той се осъществява чрез прилагането на “Закона за подобрение състоянието на 
земеделското население по господарските и чифлишките земи”, издаден на 10.12.1880 г. 
(Деведжиев, 1979). Независимо от дадените права и водената толерантна политика, 
емиграционните вълни на турското население не престават. Успоредно с емигрирането 
започва и завръщане на част от мюсюлманските бежанци. Според проучването на 
Назърска (1994-1995) по време на пристигането на европейската мисия в Пловдив (зимата 
на 1879 г.) в петте български губернии – Варненска, Русенска, Търновска, Видинска и 
Софийска, са регистрирани 68 972 турци бежанци.  

В сравнение с Източна Румелия българските правителства в Княжество България 
водят по-твърда политика спрямо едрото турско земевладение, поради което завръщането 
на мюсюлманските бежанци в Княжество България продължава по-дълго време – до края 
на 1881 г. се завръщат само една трета от мюсюлманските бежанци. Княжеството дава на 
избягалото мюсюлманско население срок за завръщане и влизане във владение на 
изоставените имоти до 1 ноември 1882 г., удължен по-късно до 1 януари 1885 г. 
Независимо от това липсата на перспектива за възстановяване на турската власт, за 
разлика от Източна Румелия, и по-неблагоприятната политика спрямо спорните турски 
имоти принуждават едрите турски земевладелци да продадат земевладенията си и да се 
изселят по-бързо (Икономика на България …., 1989). Аграрната политика на отделните 
правителства има за цел по-активно да насочи българските селяни към изкупуване на 
турските земи. Разпродаването на турски земи е най-интензивно през 1879-1885 г. и 
особено през 1882-1883 г. След това темпът на продажбите спада, макар че отделни турски 
земевладелци забавят продажбата на земите си чак до 1905-1909 г., а изселването на 
значителни групи турски селяни продължава и по-късно (Натан и др., 1969). Така 
емиграцията на турско население не престава до началото на Балканските войни (1912-
1913 г.).  

След края на Балканската и Междусъюзническата война този емигрантски поток 
значително намалява. Тогава се променя и политиката към турското население. Нараства 
количеството на турските периодични издания у нас, подобрява се качеството на турските 
училища чрез стимулиране и финансова подкрепа от страна на държавата, увеличават се 
възможностите за приобщаването на това население към обществения и политическия 
живот в страната. Това неминуемо дава отражение върху условията на живот на турската 
етническа група и потокът на емигрантите значително намалява. През 1923 г. Ататюрк 
обявява турската република. Проведените политически реформи след Кемалистката 
революция от 1924 г. в Турция не навлизат в живота на българските турци и те 
продължават да живеят затворено в своята етнотериториална общност. На 18 октомври 
1925 г. представители на България и Турция подписват договор за приятелство. 
Подписаните договори и водената политика по отношение на българските турци 
утвърждават правото на Турция да се меси във вътрешните работи на България. 
Независимо от подписания “Договор за приятелство” Турция продължава да ограничава 
приемането на голям брой емигранти, независимо че в конвенцията договарящите се 
страни приемат, че “няма да се прави никаква пречка на свободата на преселване на 
турците от България и на българите от Турция”. Всички тези фактори спомагат за 
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намаляване на емиграционния процес от 1912 г. до началото на 30-те години, което 
проличава и от представените по-долу в текста данни.  

От средата на 30-те години се променя водената политика на официалните власти към 
етническите групи в страната. Нарастването на емигриралите турци след 1933 г. е свързано с 
военния преврат на Кимон Георгиев от 1934 г., който довежда до влошаване на положението 
им. Намалени са възможностите за тяхната политическа изява, забранени са турските и 
ромските организации, намален е броят на периодичния печат и броят на училищата, като са 
спрени и държавните помощи за тези, които остават. Правителството на Кимон Георгиев 
предприема и други мерки, като например побългаряване на топонимията, премахване на 
мюфтийските училища, прекратяване на дейността на турските националистически 
организации, забрана на турските учители, редактори и емисари да пребивават в страната, 
спиране внасянето на учебници и друга литература от Турция, разширяване изучаването на 
български език в турските училища, осигуряване достъпа на мюсюлмани в редовете на 
българската армия, спиране на изселването на българи мохамедани и др. Всички тези 
предприети мерки водят до нарастване на желанието на част от турците да емигрират. 

От средата на 30-те години до края на Втората световна война върху външната 
миграция на турското население все по-ясно започва да се очертава влиянието на 
политическия фактор, както от страна на България, така и от страна на Турция. Въпреки 
наложените ограничения от страна на Турция, годините от средата на 30-те години се 
характеризират с нарастване на емигриралите турци, което дава отражение върху техния 
брой в Североизточна България. 

Ромите намират благоприятни условия за живот по българските земи, което се 
доказва и от посоката на миграционните процеси и положителния миграционен баланс. 
Така например до началото на ХХ в. основната част от ромите, родени в Румъния се 
заселват в североизточните околии – Добрич, Силистра, Балчик и Тутракан. След 
Балканските войни (вследствие на което Южна Добруджа преминава към Румъния) броят 
на родените в чужбина роми се увеличава незначително. Половината от родените в 
чужбина роми в страната са от Румъния и по-точно от Южна Добруджа, като те емигрират 
в България след Букурещкия мирен договор. Подобно на българските бежанци от Южна 
Добруджа те се заселват в Североизточна България – околиите Разград, Русе, Варна и 
Шумен. Анализът на естественото и механичното движение на ромската етническа група 
показва, че те благоприятстват нарастването на броя й през целия разглеждан период. 

  
От края на Втората световна война до началото на 90-те години на ХХ век 

След 1944 г. в страната настъпват големи политически, икономически и културни 
промени. Протичането на отделните етапи на демографския преход се характеризира с 
различна интензивност, продължителност и особености в зависимост от специфичното 
влияние на историческите, социално-икономическите и етнокултурните особености пре 
различните етнически общности. Втората фаза на демографския преход при българите се 
характеризират с намаляване както в стойностите на смъртността, така и на раждаемостта. 
Тя завършва в началото на 50-те години на ХХ в. Третата фаза, която се характеризира с 
намаляване на естествения прираст в резултат от чувствителното спадане на равнището на 
раждаемостта при българите завършва началото на 80-те години на ХХ в. Раждаемостта 
при българското население е два пъти по-ниска от тази на ромското и турското население 
и се оценява на около 20 ‰ в началото на разглеждания период и намалява до около 12‰ в 
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началото на 80-те години. Смъртността остава на едно сравнително стабилно равнище от 
около 9-10 ‰, а естествения прираст намалява от 10‰ на 4-5‰ в началото на 80-те години 
на ХХ в. Продължаващият спад в равнището на раждаемостта и покачващата се смъртност 
при българите е причина за преминаването от нулев към отрицателен естествен прираст, 
което е признак за преминаване към четвъртата фаза, която при българите настъпва от 
средата на 80-те години на ХХ в.  

Демографското развитие при българските турци и роми протича по коренно различен 
начин. Районите със смесена етническа структура се развиват икономически много по-
слабо в сравнение с останалите части на страната. Основният поминък на турското 
население са земеделието и животновъдството. Други фактори, които определят нивото на 
раждаемостта, са икономическата и културната изостаналост, ниското образователно 
равнище, влиянието на корана, положението на жената в семейството, високата детска 
смъртност, при която големият брой умирания се компенсират с голям брой раждания и 
други. От началото на 50-те години турското и ромското население навлизат във втората 
фаза на демографския преход, която се отличава с рязко увеличаване на естествения 
прираст (22-25 ‰), като следствие от бързото намаляване на смъртността, при сравнително 
по-бавното намаляване на равнището на раждаемостта. Тези високи стойности при 
турското население са характерни до края на 70-те години на ХХ в., когато завършва и 
втората фаза на демографския преход при турското население и естествения прираст 
намалява на около 12 ‰, докато при ромите тези стойности са характерни до края на 90-те 
години на ХХ в.  

С политическите промени в България след 1944 г. се налагат политическите, 
икономическите и социалните модели, утвърдени в Съветския съюз. Механичното им 
налагане в страната се извършва, без да се съобразяват с историята, културата, 
географската специфика и народопсихологията на българското население. В началото на 
този период българската страна дава редица права на етническите групи в страната, като 
съдейства за културния и икономическия им възход и им предоставя правото и свободата 
на етническо и верско самоопределяне. Вследствие на ескалацията на напрежение между 
България и Турция и като резултат от някои вътрешнополитически фактори – например 
наложеното тоталитарно управление и решението да бъдат кооперирани земеделските 
земи, (което се приема като лично посегателство върху българските турци, тъй като 
мнозинството от тях се занимават със селско стопанство), засилващата се атеистична 
пропаганда, одържавяването на турското учебно дело, както и спускането на „желязната 
завеса” между България и Турция предизвикват една от най-големите по своя мащаб и 
интензитет изселническа вълна през 1950-1951 г . (153 хил.д. български турци), която дава 
отражение върху броя на турското население в Североизточна България, тъй като 
половината от тези емигранти произлизат от тази част на страната. 

През 60-те и началото 70-те години българското правителство преоценява водената 
дотогава политика, като за разлика от предходните десетилетия започва постепенно 
ограничаване на правата на етническите групи и заличаване на етническите различия. 
Отхвърля се федеративния модел на СССР с извода, че „България не е мултинационална 
държава”; възприема се позицията, че етническите групи в страната са „неделима съставна 
част на българския народ” поради дългогодишния съвместен живот. Друга причина за 
промяната в политиката, която следват управляващите, е, че предоставените права на 
етническите групи по никакъв начин не спомага за процеса на интеграцията им в 
националната общност, а напротив, води до тяхното затваряне и обособяване. Така 
постепенно се формира постановката, че етническите групи в страната са част от 
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българската нация и не могат да имат статут на национално малцинство. Смята се, че с 
уеднаквяване на икономическите, политическите, социалните, духовните и 
психологичните показатели на различните етнически групи в страната те ще се обединят в 
една единна нация. За разлика от предходния период, когато властите стимулират турската 
и ромската културна автономност, то през този започва обратният процес на постепенно 
ограничаване на правата на етническите групи. Приема се Постановление №258 на 
Министерския съвет от 17.10.1958 г. Съгласно поясненията то трябва да реши всички 
въпроси с циганите чергари, които нямат постоянно местожителство (като такива са 
отбелязани 14 000), с тяхното настаняване на постоянно местожителство, уреждане на 
въпроса с работата и жилищното настаняване. Ромите чергари са принудени да отседнат 
там, където ги заварва разпореждането. През тези години освен разгледаните 
вътрешнополитически фактори влияние върху външните миграции на турското население 
оказват и външнополитически, като те се определят като водещи, тъй като броят на 
емигриралите турци се определя изцяло от желанието на Турция да ги приеме. На 
22.03.1968 г. е подписана спогодба “За изселване от НРБ и Република Турция на граждани 
от турски произход, чиито близки роднини са се изселили в Турция до 1952 г.”, влязла в 
сила след размяната на ратификационните документи на 19 август 1969 г. Чрез спогодбата 
се събират разделени семейства, но това на практика става само на турска територия. За 
периода 1969-1978 г. от България се изселват общо 114 411 души. 

От началото на 80-те години започва да се говори не само за „идейно”, но и за 
етническо приобщаване и хомогенизиране на българската нация, като постепенно се 
преминава към „възродителния процес”, който започва именно с българските роми. За 
неговото провеждане влияние оказват множество вътрешнополитически фактори. Една от 
причините е т.нар. ”демографски проблем”, за който управляващите започват да говорят 
още от средата на 70-те години, обусловен от бързото нарастване на броя на турското и 
ромско население в страната в резултат на високия естествен прираст и задълбочаване на 
различията в естественото възпроизводство между българското и турското население. 
Освен увеличаване на броя на турското население управляващите виждат опасност и от 
социално-икономическата и териториална обособеност на българските турци, създаване на 
компактни маси от български турци в районите, граничещи с Турция, засилващото се 
етническо обособяване на мюсюлманското население, ускоряване на процеса на 
турцизиране на голяма част от ромското население, татари и българи мохамедани. Освен 
вътрешнополитически върху взетото решение влияние оказват и редица 
външнополитически причини: засилването на влиянието на пантюркизма в турската 
политика, активизиране на дейността на протурските нелегални организации, съседството 
с многомилионна Турция, която с бързото си развитие на икономиката и огромния си 
военен потенциал е предпочитан партньор за големите европейски държави, засилването 
на намесата на Турция във вътрешните работи на България (Асенов, 1996), обявяването на 
т.нар. “Севернокипърска турска република” в края на 1983 г., вълненията на 
мюсюлманската общност в Косово по същото време.  

В периода на т.нар.“възродителния процес” турското население в България се намира 
в много сложна ситуация вследствие възприемането на една определено нова държавна 
линия, определяща българските турци като българи, турцизирани по време на Османското 
владичество, като по този начин лишава етническата група от собствена идентичност, а 
отделната личност – от възможността за самоопределение. Всичко това води до една от 
най-големите изселнически вълни на български турци, като за разлика от предходните тя 
се характеризира с много голям интензитет, което рефлектира върху голямата промяна в 
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броя на турското население осъществена за кратък период от време в края на 80-те години 
вследствие на т.нар. “голямата екскурзия”. През май 1989 г. на сесия на Народното 
събрание се приема паспортен режим, който позволява на желаещите да се изселят в 
Турция. Взетото решение предизвиква масова изселническа психоза, като от май до края 
на август страната е напусната от близо 340 хил. д. (трябва да се отбележи, че според 
различни автори тази цифра варира от 310 до 370 хил. д.). Въпреки обещанията, на 
практика Турция се оказва неспособна да поеме тази огромна изселническа вълна, като на 
21.08.1989 г. затваря едностранно границата си. Според Димитрова (1998) от 03.06. до 
21.08.1989 г. за Турция заминават 311 862 д. Тук е важно да отбележим, че поради 
големите проблеми (основен от тях е безработицата – според турската статистика от 126 
069 души в трудоспособна възраст  едва 67 292 са започнали работа, както и трудности с 
адаптацията в новите условия на живот), които срещат в Турция, още до края на 1990 г. в 
България се завръщат над 140 хил. души (само до октомври 1989 г. се завръщат около 50 
хил.души). Така общият брой на емигрантите (т.е. тези, които остават в Турция ) според 
демографските проучвания за 1990 г. се изчисляват на 218 хил. души (Вътрешна и ...., 
1992).  

През лятото на 1989 г. според Димитрова (1998), позовавайки се на турската 
статистика, най-голяма маса емигранти, останали с постоянно местожителство в Турция, 
идват от Разградско и Кърджалийско, съответно 57 623 и 55 151 души. След тези два 
района са нареждат Шуменско – 20 543, Хасковско – 21 772, Силистренско – 14 428, 
Варненско – 11 667, Търговищко – 9553, Русенско – 7128, Пловдивско – 6829, 
Толбухинско – 4887, Пазарджишко – 1755, Бургаско – 896, Сливенско -232, Габровско – 
141, Великотърновско – 48, Плевенско – 35 или от Североизточна България се изселват 
126 хил.д. 

Според Марушиакова и Попов (1993) „пряко по време на „възродителния процес” са 
засегнати около 180 хил. роми с турско-арабски имена (данните са от 1981 г.), и след като 
не може да се осигури “научнообосновано” обяснение за тяхната българска етническа 
принадлежност, официалната позиция е, че ромите в България изобщо не съществуват, 
даже в редица градове около ромските гета се издигат високи бетонни стени, за да бъдат 
скрити от чужди погледи”. Дотогава външната им миграция е ограничена, което съдейства 
за увеличаване на ромското население в страната. В т.нар. „голяма екскурзия” са увлечени 
и част от ромите мюсюлмани, но не може с точност да се направи оценка на техния брой. 

 
От началото на 90-те години до началото на ХХІ век 

След 1989 г. се предприемат редица мерки, насочени към преодоляване на 
дискриминацията и зачитане на правата на етническите групи в страната: 

– синхронизиране на вътрешното законодателство с европейските стандарти в 
областта на правата на човека и защитата на малцинствата; 

– политическа, социално-икономическа и културна интеграция на етническите групи 
в българското общество; 

– изграждане на адекватен институционален механизъм, който да обхваща всички 
равнища на различните видове власти с ясно очертани отговорности и правомощия; 

– последователно и ефективно прилагане на Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства (Report submitted by Bulgaria, …., 2003). 



 102 

През последните две десетилетия и особено след 1989 г. раждаемостта намалява сред 
всички етнически общности като резултат от тежката икономически криза и чувството за 
несигурност.  

Възложена от Министерския съвет, НСИ изготвя справка за раждаемостта в големите 
етнически общности по данни от преброяването през 2001 г. на базата на етническото 
самоопределение на родилките. Данни от тази непубликувана в официалните издания на 
НСИ справка са представени в таблица 1. 

Таблица 1  

Раждаемост, детска смъртност, смъртност и естествен прираст (‰)  по етнически групи към 

01.03.2001 г. 

Демографски показатели Общо Българи Турци Роми 

 

Раждаемост (по етническа принадлежност на 
майката) – на 1000 човека 
 

8,2 6,6 13 26,7 

Смъртост на 1000 човека от населението 
 

14,2 15 10,3 7,3 

Естествен прираст – на 1000 човека 
 

-5,7 -8,1 2,7 19,4 

 

Източник: НСИ, непубликувани данни (по Томова , 2005) 

 

Проучванията на Томова (2009), показват че по „оценките на всички експерти – 
лекари, представители на местните органи на властта, социалните служби и полицията, 
работещи с роми постоянно, че раждаемостта в общността значително е намаляла през 
последните години”. Като една от причините се посочва нарасналата трудова емиграция на 
ромите след 2002 г. към други страни-членки на Европейския съюз и повишаване на 
образователното равнище на младите жени. 

Икономическите промени, настъпили в страната след 1989 г., водят до ускорени 
темпове на развитие на демографския преход при българските турци, като доказателство 
за това е бързият спад на раждаемостта и естествения прираст и наблюдаваното 
повишаване на стойностите на смъртността. Кризата, съпътстващата я растяща 
безработица, която традиционно през целия период е най-висока в етнически смесените 
райони, започналите структурни и организационни реформи в стопанството на страната, 
закриването на предприятията, които в по-голямата си част са дъщерни, са все фактори, 
които спомагат за бързото намаляване на раждаемостта при турското население. Всички 
тези констатации водят до извода, че турското население в България в началото на ХХІ век 
се намира в края на третата фаза на демографския преход. В бъдеще ще продължи 
намаляването на естествения прираст на турското население, който все повече се 
доближава до репродуктивното поведение на българското население. Тези процеси ще 
ускорят преминаването на турското население в четвъртата фаза на демографския преход. 

В България все още не съществува система за годишно отчитане на външната 
миграция и поради липса на пълна и детайлна информация за размера на миграционните 
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потоци и демографските характеристики на участниците в тях е невъзможно да се направи 
точна оценка на нейното влияние върху броя на населението, а така също и на ефектите, 
които тя оказва върху демографските процеси. 

През периода 1989–2011 г. емиграцията в България е със сериозно променен 
характер. Въз основа на направените оценки се установява, че за периода 1989–2000 г. в 
резултат на външна миграция населението на България е намаляло с около 680-700 хил. д. 
Калчев (2001) идентифицира три периода в развитието на външната миграцията в 
страната:  

- първи период 1989–1992 г. – мотивирана в голяма степен от политическа 
емиграция, доминирана от българските турци; Според Калчев (2001) по оценки от 
извадкови изследвания за периода 1990–1992 г. от България емигрират над 250 хил. д., 
като най-голям е техният брой през 1990 г. – близо 90 хил. д. 

- втори период 1993–1996 г. – не толкова интензивен поток от икономически 
емигранти с нарастващ дял на млади и висококвалифицирани лица; според публикувани 
данни на НСИ за периода 1991-1996 г. страната е напусната от 348 000 души. (сп. 
Население, С., 1997). 

- трети период 1996–2001 г. – с преобладаване на трудовата миграция (Калчев , 2001). 
Основните фактори, оказващи влияние върху процеса при вземане на решение за 

емиграция в годините след 1989 г., са икономическите и психологическите – мотивите за 
личностно развитие и по-добра реализация на индивидуалните способности. 
Преобладаващата част от напусналите страната са българи, но интензитетът на 
емиграцията е все още най-висок сред българските турци и българите мюсюлмани. 
Ограничаването на броя на емигриралите не се дължи на намаляването на желанието за 
заминаване, а на рестриктивните мерки на западноевропейските страни, САЩ и Канада, 
които в голяма степен моделират емиграционното поведение, големината и демографската 
структура на емигрантските потоци и определят крайната дестинация (Томова , 2011). 

Според Пампоров (2006) до 2001 г. ромите са най-малко мобилната етническа 
общност в страната. В периода 1993-2001 г. 79,4 % от ромите никога не са напускали 
селището, в което са родени, а значителна част от тези, които са се преместили от едно 
селище в друго в страната, са жени, отишли да живеят при съпруга си след сватбата. След 
закриването на ТКЗС и ДЗС близо половината от ромското население остава без поминък, 
малка част от ромските семейства се изселват от селата към градовете, друга част – от села 
с малка концентрация на роми към села с голяма концентрация, обикновено в близост до 
магистрала или голям град. 

Ниската емиграционна подвижност на ромите в този период се потвърждава и от 
проведеното социологическо изследване, представително за ромската общност в рамките 
на проект „Европейско включване – трансфер на данни и обмен на добри практики между 
страните Румъния, България, Италия и Испания, отнасящи се до включването на ромското 
население“ (EUINCLUSIVE) (Богданов и др., 2012), в което се посочва, че само 1,5 % от 
респондентите са работили в чужбина преди 1 януари 2002 г. В годините между 
последните две преброявания – 2001 и 2011 г., се наблюдава нарастване на емиграционния 
поток от страната в резултат от влизането на България в т.нар. шенгенски „бял списък” 
(април 2001 г.) и присъединяването на страната към ЕС (януари 2007 г.). По-голямата част 
от емигрантите са с ниска професионална квалификация. Нарасналата емиграция на 
ромското население се потвърждава и от нарастването на тези работили в чужбина – 3% 
между 1 януари 2002 г. и 1 януари 2007 г., и достига 9,9% след приемането на България в 
Европейския съюз (1 януари 2007 г.). Значителен е и относителният дял (16,5 %) на 
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интервюираните лица, които са посочили, че и друг член на домакинството е работил 
извън България след 1989 г., като тук отново се наблюдава увеличение след 2007 г. 
Данните сочат категорично, че работата е основната причина за престоя на ромите в 
чужбина – 84,2 % от тях са работили, а само 5,8 % твърдят, че причината е да се съберат 
със семействата (Ангелов и др., 2011). 

По данни на „Изследване на неравенствата EUREQUAL” (2008 г.) 20 % от 
българските турци и по 8 % от етническите българи и от ромите, попаднали в извадката, са 
работили в чужбина през различен период от време през последните години. Поне 22 % от 
турците, 14 % от българите и 12 % от ромите разчитат на финансовата подкрепа на свои 
роднини, работещи в чужбина, или на валутата от собствената си сезонна или временна 
работа извън страната.  

 
БРОЙ И ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В БРОЯ НА БЪЛГАРСКОТО, 

ТУРСКОТО И РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 

БЪЛГАРИ 

През първото преброяване след Освобождението (1881 г.) българското население 
в Североизточна България наброява 228 хил. д. До края на Втората световна война броят 
му нараства значително, като резултат от високия естествен прираст и прииждането на 
бежанци от останалите извън пределите на България територии. Той се увличава три пъти 
в сравнение с първото преброяване през 1881 г. и достига 970 хил.д. през 1946 г. (Фиг.1.). 
Средногодишния темп на прираст се оценява на над 4% средногодишно.  

 

 

Фиг. 1. Брой на българското, турското и ромското население  
в Североизточна България за периода 1881-2011 г. 

 
Темповете на прираст намаляват след Втората световна война (те са около 1% 

средногодишно през първите две преброявания 1956 и 1965 г.), във връзка с намаляването 
на естествения прираст и прекратяването на бежанските вълни. През следващите години 
продължава тенденцията на намаляване на стойностите му. До средата на 80-те години на 
ХХ век остават положителни. Преминаването на българското население в четвъртата фаза 
на демографския преход, в съчетание с нарастналата емиграция на българско население са 
факторите определящи отрицателните темпове на прираст между преброяванията 1992-
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2001. Задълбочаването на тези процеси води до още по-голямо нарастване на 
средногодишните темпове на намаление през 2001-2011 г. (-1.5 %) (Фиг.2.).  

 

 

Фиг.2. Темп на прираст на българското, турското и ромското население  
в Североизточна България за периода 1881-2011 г. 

 
С най-голямо нарастване на относителния дял на българското население се 

отличава първия период, от Освобождението до края на Втората световна война (с 
близо 40 пункта). През следващите десетилетия тези стойности остават непроменени, като 
колебанията през отделните преброявания са в рамките на два-три пункта (Фиг.3). 

 

 

Фиг.3. Етническа структура на населението в Североизточна България (1881-2011 г.) 

В началото на разглеждания период до началото на ХХ век с преобладаващо 
българско население са причерноморските, придунавските общини, и тези в близост до 
Варна и Русе, а с най-нисък относителен дял (до 5% българско население) общините 
ситуирани в Лудогорието (Фиг.4а). До края на Втората световна война във всички общини 
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се наблюдава нарастване на относителния дял на българското население, а в по-голяма 
част от тях той е с над 20 пункта. С най-голямо нарастване (над 30 пункта) се отличават 
Южна Добруджа (общините Генерал Тошево, Вълчи дол, Крушари, Тервел, Добрич), 
Източна Стара планина (общините Бяла, Дългопол, Долни чифлик, Търговище) 
придунавските общини (общините Главиница, Тутракан, Борово) и Варненско (общините 
Варна, Аврен) (Фиг.4б).  

 

а)

б) 
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в) 

г) 

Фиг.4. Относителен дял на българското население в Североизточна България  
по общини и населени места: а). 1900, б) 1946, в) 1992, г) 2011 

 
С най-високи темпове на прираст до края на Втората световна война (над 2% 

средногодишно) се отличават общините, в които турското население съставлява 
мнозинство в началото на ХХ век. – Кубрат, Завет, Исперих, Дулово, Венец, Каолиново, 
Тервел, Никола Козлево и др. С по-ниски темпове на прираст (до 2 % средногодишно) се 
отличават общините в Южна Добруджа (Добрич-селска, Балчик, Каварна, Крушари, 
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Шабла, Кайнарджа, Алфатар, Силистра) и планинските територии в Източна Стара 
планина и прилежащия Предбалкан (Долен чифлик, Антоново, Омуртаг, Търговище, 
Върбица, Смядово) (Фиг. 5а). Причините за по-ниския темп на прираст на последните 
общини са: характерните за този период „слизане” на българско население в по-ниските, 
по-плодородни равнинни територии и по-малкия брой на бежанци (в Източна Стара 
планина се настаняват едва 20 % от бежанците в Североизточна България). В годините на 
румънска окупация на Южна Добруджа румънските власти предприемат различни мерки, с 
които по всякакъв начин се стремят да прогонят местното българско население (Бешков, 
1999), което обуславя по-ниските темпове на прираст в тези общини. Създадени са и 
закони – Закон за организацията на Нова Добруджа, във връзка с проверката на правата за 
поданство и за владеене на поземлени имоти – започва заграбването на земи на местното 
население и е отказано румънско поданство на голям брой южнодобруджанци (Тодоров, 
1984), Закон за проверка на аграрната собственост, който задължава българските селяни да 
предават безвъзмездно на държавата 1/3 от земите си (Бешков, 1992), а в периода 1930-
1935 г. се извършва “комасация”, или уедряване на земеделските земи в Южна Добруджа 
от страна на румънските власти, при която “българското население е лишено от най-
плодородните си земи” (Тонев, 1973). Независимо от договорите за защита на 
малцинствата, те не се спазват. Културните права на населението не се зачитат (Генов, 
2000). С тези действия румънската власт цели да се промени коренно етническата карта на 
този край. Резултатите от развитието на етнодемографските процеси в Южна Добруджа 
между 1913 и 1940 г. са разкрити в задълбоченото изследване на Тодоров (1984), при което 
той показва, че независимо от предприетите мерки за прогонването и емиграцията на 
българското население, то нараства: от 134 355 д. през 1910 г. на 143 209 д. през 1930 г.  и 
достига 156 600 д. през 1940 г., а опитите за „колонизирането” на тази област от румънци 
претърпява неуспех. Имайки предвид естествения прираст на населението, Тодоров (1984) 
изчислява, че за периода 1910-1930 г. към България са емигрирали 31 000 д. българи, , а 
през 1930-1940 г. – около 5000 д. 

а)  
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б) 

в) 

Фиг.5. Темп на прираст на българското население в Североизточна България:  
а) за периода 1900–1946, б) 1946-1992, в) 1992–2011 г. 
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През периода от Втората световна война до началото на 90-те години на ХХ 
век се наблюдава намаление на относителния дял на българското население във всички 
общини с изключение на тези, които са областни центрове – Варна, Шумен, Добрич, Русе, 
Силистра, Разград, Търговище, и в които се наблюдава обратна тенденция (Фиг. 4б,в). 
Най-интензивни промени в етническата структура се отчитат в общините в Лудогорието 
(Завет, Каолиново, Ситово, цар Калоян, Главиница, Опака, Ситово, Ветово), Южна 
Добруджа (Крушари, Кайнарджа, Генерал Тошево) и Източна Стара планина (Дългопол, 
Антоново, Върбица). В тези общини се отбелязват и най-високите темпове на намаление 
на българското население, чиито стойности са над -1 % средногодишно. С положителни 
стойности на средногодишния темп на прираст освен областните центрове са и някои 
причерноморски общини – Девня, Балчик, Каварна, Белослав (Фиг.5б). 

От началото на 90-те години до началото на ХХІ век продължава тенденцията 
на намаление на броя и относителния дял на българското население, но със значително по-
забавени темпове (Фиг.1,3). С най-голям спад (над пет пункта) в относителния дял са 
общините, които се отличават със значително намаление за периода от Втората световна 
война до 1992 г., и в които темповете на намаление надвишават -2 % средногодишно 
(Фиг.4в,г; Фиг. 5в). Изключение правят само някои общини, в които не се наблюдават 
промени в относителния дял на българите– Силистра, Венец, Белослав, или нарастват с 
един пункт Суворово, Добрич, Бяла, Долни чифлик. С най-ниски темпове на намаление (до 
-1% средногодишно) се отличават единствено общините попадащи под влиянието на 
Варненската агломерация – Варна, Аксаково, Девня, Белослав, Аврен.  

 

 
 

Фиг. 6. Разпределение на селищата с различен относителен дял на българското население  
в Североизточна България за периода 1887-2011 г.;  
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През 1887 г. селищата изцяло населени с българи съставляват едва 12% в 
Североизточна България. Те са разположeни в придунавските, причерноморските 
територии и Южна Добруджа. До началото на ХХ век тази група селища бележи най-
голямо нарастване и достига 30 % от броя им (Фиг. 6). Причините се коренят в изселването 
на турското население от редица селища разположени основно в Южна Добруджа – селата 
Пленимир, Сираково, Узово (община Ген. Тошево), Травник, Нейково (Каварна), 
Полковник Свещарово, Драганово (Добрич) и др. и в периферията на Лудогорсието – 
селата Млада гвардия, Габърница (Ветрино), Добротич (Вълчидол), Островче, Кошничари, 
Сейдол (Лозница) и др. (Фиг. 4а). До Втората световна война с най-голямо нарастване се 
отличават селищата, попаднали в пределите на Румъния между 1913-1940 г., когато 
турското население се изселва от редица селища в общините разположени в източните 
части на Южна Добруджа: Балчик (Рогачево, Кранево, Стражица, Змеево), Генерал 
Тошево (Вичово, Петлешково, Бежаново, Къпиново, Сърнино), Добрич (Бдинци, Одърци, 
Орлова могила и др.), Каварна (Раковски, Хаджи Димитър, Божурец, Крупен, Белгун и др.) 
и др. Подобни процеси се наблюдават в селищата, разположени в Източна Стара планина – 
община Бяла (Горица, Пет кладенци, Дюлино), Дългопол (Красимир, Боряна), Антоново 
(Черни бряг, Таймище, Кьосевци), също така и в общините ситуирани между Варна и 
Лудогорието – Ветрино (Златина, Момчилово), Вълчидол (Брестак, Искър, Боряна) и др. 
(Фиг. 4б).  До началото на 90-те години на ХХ век продължава тенденцията на нарастване, 
но с много по-малка интензивност в сравнение с предишните десетилетия (Фиг.6). От 
началото на 90-те години на ХХ век се наблюдава намаление на броя на изследваните 
селища, поради заселване на турско и/или ромско население в редица селища разположени 
в близост до Варненската агломрация – селата Добрина, Кривня (община Провадия), 
Каменар (Варна), Изворско, Любен Каравелов (Аксаково); Южна Добруджа – селата 
Царевец, Малка Смолница, Житница, Тянво (община Добрич) и Източна Стара планина – 
Веселиново (Смядово), Тъпчилещово (Омуртаг), Долна Златица, Моравица, Изворово 
(Антоново) и др. До началото на ХХІ век не настъпват съществени промени в броя и 
териториалното разположение на селищата изцяло населени от българи. 

В смесените в етническо отношение селища, в които българското население 
представлява мнозннство съставляват 16% от населените места през 1887 г. С най-голямо 
нарастване на тази група селища се отличават годините до края на Втората световна война, 
когато селищата нарастват двойно и достигат 30%. То е следствие от по-високите темпове 
на прираст на българското население, вследствие на настаняването на десетки хиляди 
бежанци прогонено от водената асимилаторската политика от съседните държави, а за 
равнинните области – и на характерното за страната “слизане” на българско население от 
планините. Бежанците се насочват към районите с благоприятни почвени и климатични 
условия от една страна, ниската географска гъстота и напуснатите от турците села. Тези 
процеси водят до интензивни процеси в изменението на етническата структура на 
отделните селища. С най-съществени изменения в етническата структура на населените 
места, вследствие на настаняването на бежанци до началото на Балканските войни се 
отличават общините разположени в Южна Добруджа – Балчик (Храброво, Тригорци), 
Добрич (Славеево, Методиево, Опанц, Пчелник, Лясково, Козлодуйци, Черна и др), 
Генерал Тошево (Калина, Люляково и др.) и др. След Балканските войни продължава 
прииждането на бежанци в Североизточна България, в резултат на което се засилва 
българският етнически елемент в много селища. През този период, за разлика от 
предишния са засегнати и районите с компактно турско население и селищата с 
преобладаващо турско население, включително и тези, изцяло заселени от турци – в 
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Лудогорието (общините Тервел (Войниково, Кочмар, Бретница, Жегларци и др.), Лозница 
(Трапище, Тръбач, Студенец и др.), Кубрат (Тертер, Юпер, Савин и др.) и др.), и Източна 
Стара планина (общините Търговище (Певец, Давидово, Васил Левски, Осен и др.), 
Смядово, Ново Янково, Желъд), Омуртаг (Железари, Угледно, Бостан, Илийно и др.), 
Дългопол (Цонево, Величково, Сава, Боряна и др.), Долни чифлик (Кривини, Солник, 
Булаир, Юнец и др.), Велики Преслав (Миланово, Суха река, Мостич и др.) и др.). Така 
например околиите, попадащи в тази територия според направената класификация от 
Главната дирекция за настаняване на бежанците (ГДНБ) в зависимост от броя на 
бежанците спадат към втора категория: Кеманлар (Исперих), Разград, Нови пазар, Бал 
бунар (Кубрат).  

След Втората световна война до началото на 90-те години на ХХ век се 
наблюдава нарастване на селищата попадащи в тази група (с около 10 пункта) за сметка на 
селищата с изцяло българско население. През този период се наблюдава намаление на 
българското население в по-голяма част от селските селища в Североизточна България. 
Основната причина за наблюдаваните процеси са вътрешномиграционните процеси, които 
обхващат предимно българското население, от една страна, и отрицателните стойности на 
естествения прираст, от друга. Така например отрицателни стойности на естествения 
прираст при българското население в селата се наблюдават още от средата на 70-те години 
на ХХ век. Нарастване на броя на българското население се отбелязва единствено в 
селищата, към които са насочени вътрешномиграционните потоци – градовете и 
общинските центрове. Като резултат относителния дял на българите в етническата 
структура на селищата намалява и много селища преминават от групата с над 95% българи 
в тази с над 75% българи – селата Александър Стамболийски, Калина, Къпиново и др. 
(община Генерал Тошево), Балкански, Побит камък, Пороище (Разград) и др. или в селища 
с над 50 % българи – Малка Смолница, Тянево (община Добрич), Берковски, Водиа, 
Звезда, Марчино (Попово); или от селищата от над 75% българи в тази с над 50 % българи 
– селата Борярци, Садово (община Аврен), Ведрина (Добрич), Надарево (Търговище) и др. 
или преминават в групата на селищата с преобладаващо турско население. 
Териториалното разположение на последните е в Лудогорието и неговите периферии – 
селата Окорш (община Дулово), Голям Поровец, Малък Поровец (Исперих), Сини вир 
(Каолиново), Каменар, Крояч, Ловско, Трапище, Тръбач, Чудомир (Лозница), Брестница, 
Главанци, Жегларци, Полковник Савово (Тервел) и др. и Източна Стара планина и Източен 
Предбалкан – Таймище, Тиховец, Добротица, Моравка, Разделци, Стойново, Чеканци 
(Антоново), Бял бряг, Риш (Смядово), Александрово, Момино, Подгорица, Пресиян 
(Търговище) и др.  

От началото на 90-те години на ХХ век до началото на ХХІ век се наблюдава 
намаляване на групата селища с преобладаващо българско население, като в края на 
разглеждания период достигат 30 %. Тези процеси се дължат на продължаващата 
тенденция на преминаване на селищата от групата с преобладаващо българско население 
към селищата с преобладаващо турско население – селата Къпиново (община Ген.Тошево), 
Зараево (Попово), Кръшно (Лозница), Надарево (Търговище), Кочово (Велики Преслав) и 
др.  

ТУРЦИ 

В началото на ХХ век в Североизточна България  са съсредоточени 67 % от 
турското население в България. През следващите преброявания концентрацията му 
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намалява с 20 пункта, вследствие на присъединяването на Източни Родопи след 
Балканските войни.  

С най-голямо намаление на турското население се отличава периода от 
Освобождението до края на Втората световна война, когато броя му намалява с 20%. През 
следващите десетилетия, като резултат от високите стойности на естествения прираст, 
които не само компенсират загубата на турско население по време на емиграционните 
вълни през 1950-1951 г. и 1969-1978 г., неговия брой нарастване до края на 80-те години на 
ХХ век. Т.нар. „голяма екскурзия”, която засяга в най-голяма степен районите с компактно 
турско население и продължилата емиграция до началото на ХХІ век, спада в стойностите 
на естествения прираст водят до намаляване на броя му до 270 хил.д. през 2011 г. (Фиг.1). 
Ако разгледаме етническата структура, също ще се откроят някои особености. Докато 
през първите две преброявания турското население представлява мнозинство (1881 г. – 
58,7%; 1887 г. – 51,1 %), до края на Втората световна война той бележи намаление с над 30 
пункта. Причините за този бърз спад се коренят в намаляването на броя на турското 
население и високите темпове на прираст (над 3 % средногодишно) на българското 
(Фиг.2). До края на разглеждания период относителния дял намалява с още пет пункта и 
достига 20 % през 2011 г. (Фиг.3). 

Тези тенденции дават отражение и върху структурата на селищата с различен 
относителен дял на турското население. В началото на разглеждания период селищата с 
преобладаващо турско население съставляват 62% от общия им брой и турско население 
концентрирано в тях. До 1946 г. този дял намалява значително (с около 30 пункта). След 
Втората световна война се наблюдава противоположната тенденция – през 2011 г. делът на 
селищата с преобладаващо турско население нараства на 38 %. 

 

 

Фиг. 7. Разпределение на селищата с различен относителен дял на турското население  
в Североизточна България за периода 1887-2011 г. 
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Фиг. 8. Разпределение на турското население в Североизточна България в селища 

спрямо относителния дял на турското население за периода 1887-2011 г. 
 

От Освобождението до края на Втората световна война се наблюдават 
съществени различия в промените в броя и относителния дял на българските турци във 
формираните райони с компактно турско население, от една страна и в териториите с 
нисък брой и относителен дял на турското население, от друга (Фиг. 9а, 9б, 10а). С най-
малък брой и относителен дял се отличават причерноморските и придунавските общини, 
тези намиращи се между Лудогорието и Източна Стара планина и общините на запад от 
Лудогорието. Тези територии се характерзират със значително намаление на 
разглежданите показатели до края на Втората световна война. Колкото по-малък е броят и 
относителният дял на турското население, толкова по-бързо намалява то, както по 
отношение на абсолютния брой, така и относителния дял (Фиг. 9а, 9б, 10а). 

а) 
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б) 

в) 
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г) 

Фиг. 9. Относителен дял на турското население в Североизточна България  
по общини и населени места: а). 1900, б) 1946, в) 1992, г) 2011 

 
В района на Лудогорието е концентрирано близо 65% от турското население в 

Североизточна България. До края на Втората световна война е най-слабо засегнат от 
емиграционните движения. През целия период от Освобождението до края на Втората 
световна война общините, в които турското население съставлява мнозинство се 
наблюдава нарастване на броя му (Фиг. 10а). Общините, попадащи във вътрешността на 
Лудогорието, се характеризират с висок относителен дял на турската етническа група, като 
в тях то съставлява мнозинство. Основната част от турското население в тези общини се 
формира от селищата, в които то съставлява над 95%. С най-малки изменения се 
характеризират именно тези селища, като в повечето от тях се наблюдава нарастване на 
турското население и запазване на етническия облик. Единствено в някои от тях – Подлес 
(Главиница), Ветово (Ветово), Черковна (Дулово), Сейдол (Лозница), Сваленик (Опака), 
Гърчиново (Цар Калоян) и др., освен поради намалението на броя на турското население, 
българското се увеличава значително, и селищата преминават към групата на тези с 
преобладаващо българско (Фиг.9а, 9б). По сходен начин се развиват и селищата с 
преобладаващо турско население. Съществуват и някои изключения като например Малък 
Поровец (Исперих), Коларци (Тервел), Черковна (Дулово) и др., които преминават към 
групата на селищата с преобладаващо българско население.  

За разлика от общините, попадащи във вътрешността на Лудогорието, в повечето 
от придунавските общини и тези, намиращи се в източната част на района, българското 
население представлява мнозинство, а турското показва отрицателни темпове на прираст 
до края на Втората световна война (Фиг.10а). За разлика от вътрешността, изцяло турските 
села са няколко, а основната част от броя на турското население се формира в селищата, в 
които българите преобладават. В голяма част от тях броя им намалява.  

В повечето от общини в източната част на Лудогорския район (които в периода 
1913-1940 г. са в границите на Румъния)  средногодишният темп на намаление на турското 
население надминават -1% средногодишно до края на Втората световна война (Фиг.10а). 
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Спадът в относителния дял е значителен – с 32 пункта в Крушари, с над 20 пункта –  в 
Балчик, Генерал Тошево, Добрич-села, и с над 10 пункта -  Каварна, Добрич-град, 
Кайнарджа. За разлика от досега разгледаните селища, изцяло заселени и с преобладаващо 
турско население, се наблюдава намаляване на турското население и преминаване към 
групата с преобладаващо българско население  – Врачанци, Одърци (Добрич), Калина 
(Ген.Тошево), Войново (Кайнарджа), Бояна (Вълчидол), Бежаново (общ. Ген.Тошево) 
Котленци, Долина, Бдинци (община Добрич) и др., а турците от селата Баново, Чернево, 
Млада Гвардия, Габърница, Сираково се изселват изцяло.  

 

а)

б) 
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в) 

Фиг. 10. Темп на прираст на турското  население в Североизточна България:  
а) за периода 1900–1946, б) 1946-1992, в) 1992–2011 г. 

 
От края на Втората световна война до т.нар. „възродителен просес” областта 

на Лудогорието се характеризира с някои особености: 
- Областта е слабо засегната от емиграционните процеси през 1950-1951 г., 

независимо че от нея произхождат 1/4 от емигриралите в страната. Общините намиращи се 
във вътрешността на Лудогорието подобно на предишните години се наблюдава 
нарастване на неговия брой с над 1% средногодишно, а относителния му дял продължава 
да бъде висок. 

- За разлика от турското население, в повечето от общините, попадащи в 
областта на Лудогорието, е отбелязано намаление на броя на българското с някои 
изключения (Разград, Тутракан, Силистра, Тервел, Исперих, Кубрат, Дулово, Каолиново). 
В интензивните вътрешномиграционни движения са въвлечени предимно българското 
население, в резултат на което в повечето от селските селища (с изключение на 
общинските центрове) се наблюдава намаление на броя му.  

- Тенденциите в изменението на броя на турското и българското население е 
причина за нарастване на тежестта на турската етническа група в района на Лудогорието. 
Много от селищата променят своята етническа структура и преминават към групата с 
турско мнозинство – Безмер, Главанци, Полковник Савово (община Тервел), Сушево 
(Завет), Голям Поровец (Исперих), Сеслав (Кубрат), Богданци, Здравец (Самуил), 
Дойранци (Каолиново) Бистра (Алфатар), Коларово (Главиница), Бреница, Търновци 
(Тутракан), Каравелово (Никола Козлево и др.  

- В редица общини е отчетено нарастване на относителния дял на турското 
население (с изключение на Дулово и Разград): Завет, Ветово, Тутракан, Венец, Никола 
Козлево, Русе, Лозница – с над пет пункта, а в общините Кайнарджа, Самуил, Главиница, 
Ситово, Опака и цар Калоян – с над десет  

Т.нар. „голяма екскурзия” засяга предимно областите с компактно заселване на 
турското население. Районът на Лудогорието се характеризира с намаление, като 
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средногодишния темп на прираст за 1965-1992 г. е -0,3%, което е характерно за повечето 
общини (фиг.10б). За разликата от предишните периоди през разглежданите години 
общините с по-висок дял на турското население се наблюдават най-високите темпове на 
намаление (над -1% средногодишно) - Венец, Хитрино, Каолиново. А положителни 
стойности на средногодишния темп на прираст показват общините с по-нисък относителен 
дял, в които турското население не представлява мнозинство – Разград, Нови Пазар, 
Тутракан, Силистра, Ветово. То е резултат и от водената политика на официалните власти, 
която се стреми към намаляване на броя, компактността, териториалната обособеност и 
дислокация на турската етническа група именно в тези части на страната. Независимо от 
наблюдаваните процеси не се постигат желаните резултати. Бързото намаляване на 
българското население в селата, в резултат на продължаващите вътрешномиграционни 
процеси, и на отрицателните темпове на естествения прираст спомага не само за запазване 
на компактността на турското население, но и за нарастване на неговия относителен дял. 
Намаляването на българското население превишава с 1,5 пункта това на турското 
население, като в повечето общини то е с над -1% средногодишно (Фиг.5б). В резултат на 
тези тенденденции в много от общините се наблюдава нарастване на относителния дял на 
турското население, като в някои от тях това увеличение е с над десет пункта – Завет, 
Самуил, Главиница, Ситово, Каолиново, Никола Козлево, Цар Калоян, Опака (Фиг.10в).  

Нарастване на относителния дял на турското население се наблюдава в повечето 
селища независимо от значителното съкращаване на неговия брой в тях. Единствено 
селата Безмер (Тервел), Драгомъж (Исперих), Дулово, Прохлада, Скала (Дулово), Крива 
река (Никола Козлево), Манастирци, Мировец (Лозница) преминават към селищата с 
преобладаващо българско население, а селата Пет Могили, Хърсово (Никола Козлево), 
Брестница, Жегларци (Тервел), Равново (Ветово), Долно Ряхово, Черногор (Главиница), 
Окорш, (Дулово), Каменяк (Хитрино), Каолиново, Сини вир (Каолиново), Студенец, 
Тръбач (Лозница), цар Калоян (Цар Калоян), и др. преминават към селищата с 
преобладаващо турско население. Увеличават се и селищата, изцяло заселени от турско 
население – Дянково, Липник, Мортагоново (Разград) Вълнари (Никола Козлево), Лятно 
(Каолиново), Прелез (Завет), Белинци, Делчево, Йонково, Лудогорци (Исперих), и др. 
(Фиг.9в)  

Ако за начало на периода приемем първото след Втората световна война 
преброяване през 1946 г., а за края първото преброяване непосредствено след т.нар. 
„възродителния процес” и “голямата екскурзия” от 1992 г., ще се установи, че независимо 
от изселническите вълни, районът на Лудогорието се характеризира с незначително 
нарастване на броя на турското население, което се наблюдава в повечето общини на 
областта (Фиг.10б). Това нарастване е съпроводено с увеличаване на относителния дял на 
турското население, което е най-голямо за Завет, Ветово, Тутракан, Каолиново, Никола 
Козлево, с над десет пункта и за общините Крушари, Кайнарджа, Самуил, Главиница, 
Ситово, цар Калоян и Опака с над двадесет пункта.  

След 1989 г. турското население в района на Лудогорието намалява с -1% 
средногодишен темп на прираст за периода 1992-2011 г. То е характерно за всички 
общини, попадащи в района. В повечето от тях стойностите надвишават -1% 
средногодишно (Фиг. 10в). Тези темпове са съпроводени с два пъти по-високи темпове на 
намаление на българите, като в повечето общини то е над -2% средногодишно. Тази 
динамика определя и нарастването на относителния дял на турското население с над три 
пункта в повечето общини. Във всички селища на община Тервел, Завет, Исперих, Кубрат, 
Самуил, Ветово, Алфатар, Главиница, Дулово, Силистра, Ситово се наблюдава намаление 



 120 

на броя на турското население, с изключение на градовете Нови пазар, Лозница и Разград. 
Не настъпват съществени промени в етническата структура на селищата, с изключение на 
селата Коларци, Честименско (Тервел), Желязковец (Самуил), Сваленик (Цар Калоян) и 
др., включително и гр. Опака, които преминават към селищата с преобладаващо турско 
население. 

Вторият район на компактно заселване на турско население в Североизточна 
България е районът на Източна Стара планина. В него ясно се очертават две части – 
западна, обхващаща областта на Герлово, Сланник и Тузлука, в която турското население е 
с по-висок относителен дял и компактност и източна.  

Турското население в общините, попадащи в областта на Герлово, Сланника и 
Тузлука, представлява мнозинство. Доказателство за компактността му е по-голямата 
степен на еднородност на етническата структура. Планинският характер на областта 
определя ниските темпове на прираст на българското население, което спомага за 
запазване на турския облик на общините независимо от намалението на турското 
население. Като цяло планинските слабоплодородни области, заемащи 20% от територията 
на страната, не привличат голяма маса бежанци, тъй като основната част от тях са 
селскостопански работници и изкарват препитанието си изключително от селско 
стопанство. Така околиите от областта на Герлово, Сланник и Тузлука според 
класификацията на ГДНБ попадат към трета категория, която се отличава с най-малък 
брой настанени бежанци – Ески Джумая (Търговище), Осман пазар (Омуртаг), Преслав. 
Основната част от броя на турското население се формира от селищата, в които то 
съставлява над 95%, като до края на Втората световна война подобно на Лудогорието те 
показват нарастване на броя и запазване на етническия облик, с изключение на селата 
Илийно и Станец, Малко Църквище и Росица (Омуртаг), Голямо Соколово, Дралфа, 
Пробуда и Росина (Търговище), Кьосевци, Стойнова, Таймище, Свирчово (Антоново), 
където турското население намалява с няколко пункта поради заселване на българско в 
тях, но турският облик на селищата се запазва. От селата Дедина и Долно Шивачево 
(Златарица) се изселват изцяло представителите на турската етническа група. С 
преобладаващо турско население са още селата: Маломир (Върбица), Разсоха (Златарица), 
Крушовлак, Поройно (Антоново), Бостан (Омуртаг), Буховци, Лиляк, Миладиновци 
(Търговище) и др. От тях изцяло се изселва турското население в селата Яребично, 
Изворово (Антоново), Кьосевци, Малка Черковна, Поройно, Язовец (Антоново), Бостан, 
Железари, Илийно, Угледно (Омуртаг). До края на Втората световна война някои от тях 
променят етническата си структура и попадат в групата с под 50% турско население. За 
част от тях това се дължи на бързото намаляване на турското население (с. Стеврек – общ. 
Антоново), а при други – на увеличение на българското (Разделци, Свободица, Моравка – 
общ. Антоново) (Фиг.9а, 9б). Отбелязаните отрицателни темпове на прираст на турското 
население до 1946 г.  в някои от общините се дължи на бързото намаляване на броя му в 
селищата, в които не представляват мнозинство – Златарица и Сливовица (Златарица), 
Върбица (Върбица), Орач, Чеканци (Антоново), Беломорци (Омуртаг) и др., или на 
неговото изселване Шишковица, Халваджийско, Орач, Малоградец, Долна Златица, 
Алваново (Търговище) (Фиг. 10а).  

За разлика от общините, попадащи в Герлово, Тузлука, Сланник, общините, 
намиращи се в източната част на Източна Стара планина се отличават с по-малка 
компактност на заселване. Тези общини отбелязват и по-високи темпове на намаление на 
турското население (в повечето от тях те надвишават -1%) през 1900-1946 г. (Фиг.10а). За 
разлика от областта на Герлово, до края на Втората световна война в тези общини спадът в 
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относителния дял е значителен и се равнява на повече от десет пункта за общините Велики 
Преслав и Смядово, над двадесет пункта за Долни Чифлик. Подобно на Лудогорието, 
Герлово, Сланник и Тузлука. Селищата изцяло, заселени от турско население, увеличават 
турското си население и запазват етническия си облик, с изключение на селата Просеник, 
Ябълчево, Боров дол и Бяла паланка, Болярци, Сладка вода, Троица, където се заселват 
българи. В някои от тях се наблюдава бързо намаление и промяна в етническия им облик – 
Дъбовица, Есен, Везенково, Тръстиково. От някои селища с преобладаващо турско 
население то се изселва – с. Добри дол, Янково, Балабанчево, Пъдарево, Велислав  и 
Рудник, а селата Венелин, Попович, Господиново, Боряна, Красимир, Грозден, Славянци, 
Преображенци поради намаляване на турското население преминават към групата на 
селищата с преобладаващо българско население. Селищата с наличие на турско население, 
но с преобладаващо българско население: Аврен, Синдел (Аврен), Долен Чифлик, Горен 
Чифлин (Долни Чифлик), Дългопол, Арковна, (Дългопол), Преслав, Осмар (Велики 
Преслав), Кълново (Смядово) и други, показват намаление като турското население на 
селата Дъбравино, Равна гора и Синдел, Чубра, Сборище и Оризари, Жеравна се изселва 
изцяло (Фиг. 9а, 9б).  

След Втората световна война за разлика от областта на Лудогорието и Южна 
Добруджа, високият естествен прираст в района на Източна Стара планина не успява  да 
компенсира големия брой емигранти от тази част на страната през 1950-1951 г. (1/3 от 
емигриралите турци в Североизточна България) и в голяма част от селищата с наличие на 
турско население се наблюдава намаление на неговия брой.  

За периода 1946-1965 г. не се наблюдават съществени изменения в броя на 
турското население. Формират се териториални различия в изменението на неговия брой. 
Нарастване на броя е отбелязано в общините с по-висок относителен дял на турското 
население, намиращи се в областта на Герлово, Сланник и Тузлука (Омуртаг, Върбица, 
Долни чифлик и др.). Най-слабо засегнати от емиграционните процеси са селищата, изцяло 
заселени от турско население, като в някои от тях се наблюдава нарастване на турското 
население Коноп (Антоново), Зелена морава, Церовище, Чернокапци (Омуртаг) и др., а 
повечето от тях запазват етническата си структура, с изключение на селата Къпинец 
(Антоново), от които се изселва. Във връзка с планинския характер на областта и липсата 
на голям град, който да привлича вътрешномиграционните потоци, повечето общини 
показват намаление на българското население. В общините Антоново и Върбица това 
намаление е с над -3%, поради което относителният дял на турците нараства с четири 
пункта за първата община и със седемнадесет пункта за втората. Някои от селата 
преминават към групата с преобладаващо турско население – Партизани (Дългопол), 
Миланово, Суха река (Преслав), Китка, Люляково, Череша (Руен), Вельово, Стойновци 
(Антоново), Паничино (община Омуртаг) и др.  

Подобно на Лудогорието „възродителният процес” засяга териториите с по-
голяма компактност на турското население. В селата на областта на Герлово, Сланник и 
Тузлука турското население намалява, докато в източните части на района, слабо 
засегнати от емиграционните процеси през 1969-1978 г. и т.нар. „голяма екскурзия” в края 
на 80-те години, се наблюдава нарастването му (Фиг. 10б). Подобно на предишния период 
продължава намалението на българското население (с над -1% средногодишно). 
Отбелязано е значително нарастване на относителния дял на турското население, като в 
някои общини то е с над 10 пункта – Долни чифлик, Дългопол, Сунгурларе. След 1965 г. 
се засилва тежестта на турската етническа група и увеличението на относителния му дял в 
повечето селища, някои от които преминават към групата с преобладаващо турско 
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население – Камбурово (Омуртаг), Подгорица, Пресиян, Руец (Търговище), Риш 
(Смядово), Венелин, Детелина (Долни чифлик), Мостич (Велики Преслав), Климаш, 
Костен (Сунгурларе) и др., а други в селища изцяло заселени от турско население: 
Веренци, Врани кон, Росица, Рътлина (Омуртаг), Братово, Овчарово (Търговище), Бяла 
река, Тушовица (Върбица) и др. Друга тенденция е на заселване на значителна маса от 
турско население в селата –  Попович (Бяла), Венелин, Горен чифлик, Долни чифлик, 
Детелина, Пчелник, Старо Оряхово (Долни чифлик), Климаш, Костен (Сунгурларе) и др., а 
селищата преминават към групата с преобладаващо турско население(Фиг. 9б, 9в). 

След 1989 г. районът на Източна Стара планина, подобно на Лудогорието, е 
засегнат от емиграцията на българските турци, но темповете на намаление са по-ниски и се 
равняват на -0,6% средногодишен темп на прираст. Наблюдават се регионални различия в 
темповете на прираст в отделните общини. Подобно на предишния период, източната част 
на района е слабо засегната от емиграционните процеси през 90-те години и като цяло 
турското население в нея намалява незначително, което се наблюдава единствено в 
общините Дългопол и Велики Преслав. По-бързите темпове на намаление на българското 
население в съчетание с високите темпове на прираст на ромското население е причина за 
задържане и увеличаване на относителния дял на турското население в повечето общини. 
Увеличението е най-голямо (с над 4 пункта) в Смядово и Долни чифлик. 

Ако се разгледа структурата на нарастване на градовете и селата при формирането 
на турското население, се отбелязва, че в градовете, където са съсредоточени едва 9%, то 
нараства с 1,5% средногодишно, докато в селата намалява с –1,1%. Това нарастване се 
дължи само на някои градове в областта на Източна Стара планина, но във всички тях е 
характерно нарастване на относителния дял на турското население.  

Във всички селски селища се наблюдава намаление на броя на турското 
население, а в повечето от тях нараства относителният му дял, като селата Букак 
(Антоново), Царевци (Омуртаг), Надарево, Голямо Соколово, Горна Кабда (Търговище), 
Ново Янково и Янково (Смядово), Грозден (Сунгурларе) и др. преминават към селищата с 
преобладаващо турско население. Подобно на Лудогорието, независимо от отрицателните 
темпове на прираст на турското население, не се променя териториалната му дислокация.  

 
РОМИ 

 
За целия изследван период броят на ромското население в Североизточна България 

показва непрекъснато нарастване, с малки изключение (между 2001 и 2011 г., но към тези 
данни трябва да се подхожда с известни съмнения, имайки предвид големия брой на 
преброените лица отказали да се самоопределят). Ако се направи сравнение между 
началото на ХХ в. и началото на ХХІ в., се отбелязва увеличаване на броя му почти четири 
пъти, от 17 хил.д.  през 1900 г. на 70 хил. д. през 2011 г. (Фиг.1) 

Относителният дял на ромското население в Североизточна България е по-висок от 
средния за страната. До 1956 г. той запазва стойности от около 3 %, а в началото на 90-те 
години нараства двойно, като тази тенденция продължава и през следващите години. До 
началото на 90-те години на ХХ в. Североизточна България е на второ място по 
относителен дял на ромското население след Северозападна България, след което тя 
изостава, като пред нея се нареждат Северозападна, Югоизточна и Южна Централна 
България (Фиг.3). 
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Нарастването на относителния дял се обяснява и с високите темпове на прираст на 
ромите, като те са най-големи до края на ХІХ век след което намаляват, но остават два 
пъти по-високи от средните за страната (Фиг.2).  

Ако се разгледа абсолютният брой на ромското население по общини, ще се 
откроят различни тенденции в неговата концентрация през отделните години. През 1887 г. 
броят на ромите по общини се характеризира с равномерно териториално разпределение. С 
най-малък брой на ромите се отличават общините, ситуирани в причерноморската област – 
Шабла, Девня, Каварна, Белослав, и някои други, пръснати в различните части на 
Североизточна България – Иваново, Суворово, Цар Калоян и др. В тези общини броят на 
ромите се запазва почти непроменен до края на Втората световна война. През 1900 г. 
половината от ромското население се формира в някои общини, разположени в Източна 
Стара планина и Източния Предбалкан – Търговище, Долни чифлик, Шумен, Омуртаг; 
Южна Добруджа и Лудогорието – Силистра, Тервел, Дулово, Исперих, Кайнарджа и 
Разград. При преброяването от 1934 г. за пръв път се появяват общини с над 1000 д. роми. 
Те запазват териториалното си разположение в Източна Стара планина и по-точно 
прилежащия Предбалкан – Търговище, Шумен, Долни чифлик, Омуртаг, Бяла, Върбица, 
Вълчидол, и Лудогорието – Разград. През същото преброяване се откроява нова тенденция 
на концентрация на ромско население в големите градове и в близост до тях – Русе, Варна 
и Провадия. В изброените общини са концентрирани половината от ромското население 
през 1934 г. При преброяването през 1946 г. не се наблюдават съществени промени. През 
1965 г. е отбелязано намаление на концентрацията на ромското население в Североизточна 
България, като освен изброените общини при формирането на над половината от ромското 
население там, се прибавят и някои други, принадлежащи към Добруджанско-
Лудогорската област – Исперих, Каспичан, Завет, Главиница. През 1992 г. и последвалите 
го две преброявания се наблюдава още по-голяма териториална деконцентрация при 
формирането на (половината) абсолютния брой на ромското население. За първи път към 
общините с голям брой на ромско население се прибавят тези от причерноморската област 
– Балчик и Каварна, както и някои общини, намиращи се във вътрешността на 
Добруджанското плато – Добрич-град и Добрич-селска, Генерал Тошево, и в близост до 
Варненската агломерация – Провадия. 

През първите две разглеждани преброявания (1887 и 1900 г.) се открояват 
общините с най-голям брой на ромите, в които ромското население е и с най-висок 
относителен дял (над 4 %): в Източна Стара планина и Предбалкана – Долни чифлик, 
Бяла, Омуртаг, Върбица, Велики Преслав, Смядово, и в Южна Добружда – Кайнарджа, 
Добрич, Крушари, Тервел. Общините с най-нисък относителен дял са тези с най-малък 
брой на ромско население (Фиг.11а). Тези общини, които се откъсват от България (1919 г.), 
са били с най-висок относителен дял. През 1934 г. в сравнение с 1900 г. се наблюдава 
нарастване на относителния дял на ромското население в някои общини, граничещи с 
Южна Добруджа – Никола Козлево, Завет, Самуил, Провадия, Кубрат, Венец и Каспичан, 
което се дължи на заселване на ромско население от Южна Добруджа, имигрирало в 
България след присъединяването й към Румъния. Тези общини са и с най-високи темпове 
на нарастване за разглеждания период (Фиг.12а). Във връзка с тези процеси е и 
намаляването на броя и относителния дял на ромското население в териториите, върнати 
на България след 1940 г. Друга причина е заселването на българи бежанци след 
Балканските войни (1912-1913 г.), като околиите, попадащи в разглежданата област, по 
класификацията на Главна дирекция по настаняването на бежанците се отнасят към първа 
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категория (т.е. приели най-много бежанци) (Фиг.11б). С отрицателни темпове на прираст 
се отличават общините, преминали в Румъния за периода 1919-1940 г. (Фиг.12а). 

а) 

б) 
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в) 

г) 
Фиг.11. Относителен дял на ромското население по общини и населени места в 
СевероизточнаБългария : а). 1900, б) 1946, в) 1992, г) 2011 

 
След Втората световна война до края на разглеждания период е отбелязано 

значително нарастване на дела на ромското население. Още през 1965 г. се открояват 
някои общини с над 10 % роми – Долни чифлик, Кайнарджа и с над 6 % – Върбица, Аврен, 
Бяла и Никола Козлево. С най-нисък относителен дял (под 1 %) отново се открояват 
общините от Южна Добруджа. През 1992 г. само няколко са общините с под 3 % роми – 
Цар Калоян, Опака, Силистра и др. Най-значително нарастване в сравнение с 1946 г. се 
наблюдава в общините от Южна Добруджа – Добрич, Каварна, Крушари, Балчик, Никола 
Козлево, Генерал Тошево, Тервел, някои общини в близост до Варна – Провадия, 



 126 

Суворово. С над 8 пункта нараства относителният дял на следните общини – Антоново, 
Кайнарджа, Ветово, Вълчидол, Каспичан и Каолиново (Фиг.11б, 11в). Това са териториите 
и с най-високи темпове на прираст. През същата година 15 общини са с над 15 % роми 
(Добрич, Върбица, Кайнарджа, Борово, Каварна и др.) и 8 общини са с над 8 %. През 
следващите две преброявания продължава тенденцията на нарастване на относителния дял 
на ромското население (Фиг.11в, 11г). 
 

а) 

б) 
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в) 

Фиг. 12. Темп на прираст на ромското  население в Североизточна България:  
а) за периода 1900–1946, б) 1946-1992, в) 1992–2011 г. 

 
От Освобождението до началото на ХХІ век в Североизточна България се 

наблюдава и нарастване на броя на селищата с наличие на ромско население от 326 през 
1900 г. на 475 през 1946 г., за да достигне 590 селища през 2001 г. 

До Втората световна война не се наблюдават съществени изменение в структурата 
на разпределението на селищата с наличие на ромско население. Близо 90 % са селищата 
от групата, в които ромите съставляват до 10 % от населението им (Фиг.13), но общо в тях 
са концентрирани около 80% от ромите в тази част на страната (Фиг.14). Те са дисперсно 
разположени из цялата територия. 

 

 
Фиг. 13. Разпределение на селищата с различен относителен дял на ромското население в 
Североизточна България за периода 1887-2011 г. 
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Фиг. 14. Разпределение на ромското население в Североизточна България в селища  
спрямо относителния дял на ромското население за периода 1887-2011 г. 

 
Селищата от следващата група – с 10-20 % ромско население, формират близо 10 % 

от селищата с наличие на ромско население в този регион, но до Втората световна война 
около 1/4 от ромите са концентрирани в тях. Те също са дисперсно разположени по 
територията, но въпреки това през отделните години се формират някои съсредоточия: 

- Лудогорието: през 1887 г. – община Сливо поле (селата Кошарна и Малко 
Враново), Ситово (Поляна и Ястребна), Разград (Стражец, Липник), Исперих (Вазово); 
1900 г. - Исперих (Вазово) Дулово (Боил, Долец, Прохлада), Тервел (Полковник Савово, 
Орляк) и др.; през 1946 г. – Вълчидол (Есеница, Изворник, Радан войвода), Венец 
(Габрица, Черноглавци), Исперих (Драгомъж, Вазово, Къпиновци), Разград (Ясеновец), 
Кубрат (Сеслав). 

- Южна Добруджа: през 1900 г. – Добрич (Стефан Караджа, Долина, Опанец), Ген. 
Тошево (Василево), Каварна (Поручик Чунчево) и др.; 1946 г. – Добрич (Сливенци), 
Кайнарджа (Голеш и Войново), Дулово (Поройно, Боил), Главиница (Долно Ряхово), 
Силистра (Йорданово). 

- Източна Стара Планина и Предбалкан: 1887 г. – Омуртаг (Беломорци, Веренци), 
Върбица (Кьолмен), Търговище (Руец)); 1900 г. – Долни чифлик (Горен чифлик, 
Гроздьово), Дългопол (Величково), Смядово (Желъд, Ново Янково), Върбица (Върбица), 
Омуртаг (Росица, Омуртаг) и др.); през 1934 г. – Долни чифлик (Гроздьово, Горен чифлик, 
Пчелник, Детелина, Нова Шипка), Дългопол (Величково), Аврен (Дъбравино), Върбица 
(Върбица, Кьолмен), Омуртаг (Веренци Омуртаг Илийно, Змейно), Антоново (Малоградец, 
Стеврек) (Фиг. 11а). 

До Втората световна война селищата в Североизточна България с относителен дял 
на ромите над 20 % са малко и в тях е концентрирано малък на брой ромско население. 
Отделните преброявания показват, че те нямат ясно изразена концентрация и тенденции на 
увеличение: 
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– През 1887 г. Чернево (община Суворово), Самотино (Бяла), Стеврек (Антоново), 
Балканци (Ген. Тошево), Ляхово (Балчик), Писарево (Нови Пазар) и едно село с над 30 % – 
Северняк (Крушари). 

– През 1900 г. броят на селищата е 12, като до 30 % от тях изцяло са съсредоточени 
в Южна Добруджа: Поляна (общ. Ситово), Казимир (общ. Силистра), Козяк (Дулово), 
Давидово, Полк. Чолаково (Кайнарджа), Дряновец, Камен (общ. Добрич), Кранево 
(Балчик) и единствено Юнак е в община Аврен; от 30-40 % – Нова Шипка (Долни чифлик), 
Сава (Дългопол) и само едно селище с над 50 % ромско население (Стеврек – Антоново) 
(Фиг.11а). 

– През 1934 г. е регистрирано само едно село с над 30 % ромско население – 
Костена река (Шумен) (и четири селища с над 20 % ромско население – Църквица (Никола 
Козлево), Благово (Шумен), Шкорпиловци (Долни чифлик), Стара речка (Антоново). След 
откъсването на Южна Добруджа, където в предишните години са концентрирани 
значителен брой от селищата с висок относителен дял на ромското население, е обяснимо 
намаляването на техния брой. Другият фактор, който не бива да се пренебрегва е 
нарастването на българското население в тази част на страната вследствие на бежанските 
вълни и именно след 1913 г. за пръв път започва да се побългарява тази част на страната. В 
Североизточна България се настаняват около 1/3 от бежанците след Балканските войни и 
Първата световна война. 

– През 1946 г. броят на селищата с относителен дял на ромското население от 20-30 
% нараства от 2 на 7: Нова шипка (Долни чифлик), Пробуда (Търговище), Стеврек 
(Антоново), Църквица (Никола Козлево), Стефан Караджа, Ножарево (Главиница) и 
Давидово (Кайнарджа). В тях се формира около 5 % от ромското население. Нараства и 
броят на селищата с относителен дял на ромите от 30-40 % – Огражден (Генерал Тошево), 
Цани Гинцево (Никола Козлево), Костена река (Шумен), и от 40-50 % – Козяк (Дулово) 
(Фиг.11б). 

Годините от Втората световна война до началото на 90-те години се явяват 
преходни по отношение на структурата на селищата с различен относителен дял на ромите 
и населението, концентрирано в тях. През 1965 г. се наблюдава намаляване с повече от 10 
пункта на относителния дял на селищата, в които ромското население съставлява до 10 %, 
както и намаляване с още по-високи темпове (над 25 пункта) на броя на ромското 
население в тях, както и нарастване на  селищата с по-висок относителен дял. През същата 
година то е най-голямо за селищата с ромско население от 10-20 %, като техният брой 
вече съставлява 1/5 от броя на селищата (Фиг.13) с наличие на ромско население и в тях се 
формира 1/3 от ромското население в Североизточна България (Фиг.14). С най-малка 
концентрация се отличава Южна Добруджа. В останалата част от Североизточна 
България населените места са разпределени сравнително равномерно, като се отличават 
някои общини с по-голяма концентрация – Омуртаг (Железари, Станец, Омуртаг, 
Пачиново, Кестеново), Антоново (Яребично, Длъжка поляна, Орач, Пчелно, Ястребино), 
Търговище (Баячево, Ловец, Лиляк, Буховци, Ралица Голямо Соколово), Разград (Дянково, 
Ясеновец, Стражец, Киченица, Раковски) и др. Значително нарастване на броя на селищата 
и ромското население бележи групата на населените места с относителен дял на ромите от 
20-30 %, съответно с 3 и 7 пункта. Характерното за тяхното териториално разположение е, 
че те са изцяло разположени в Източна Стара планина – община Долни чифлик 
(Шкорпиловци, Венелин), Аврен (Дъбравино), Дългопол (Величково), Търговище (Вардун, 
Пробуда, Острец), Шумен (Благово), и на юг от Лудогорието – Лозница (Студенец, 
Каменар), Венец (Габрица), Никола Козлево (Църквица) и Вълчидол (Михалич). 
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Изключение от тях прави единствено Главиница (Богданци). Селищата с относителен дял 
на ромите 30-40 % са 8 – в Южна Добруджа: Кайнарджа (Давидово, Полковник Чолаково 
и Голеш), и Главиница (Стефан Караджа), и останалите са: Долни чифлик (Детелина), 
Търговище (Руец), Попово (Еленово) и Антоново (Малоградец), а от 40-50 % – 2 селища: 
Вълчидол (Радан войвода) и Антоново (Шишковица), и над 50 % – едно село (Зарник, 
общ. Кайнарджа ) (Фиг.11б, 11в). 

От началото на 90-те години на ХХ в. до последното преброяване (2011 г.) се 
наблюдават съществени промени в структурата на разпределението на населените места с 
различен относителен дял на ромите (Фиг.13) и броя им в тях в Североизточна България 
(Фиг.14). 

- Ясно изразена е тенденцията на намаляване на броя на селищата с нисък 
относителен дял (под 10 %) и на населението в тях. През 1992 г. те съставляват под 50 % 
от населените места, а ромското население съставлява общо 1/3. Подобно на предишните 
години те са равномерно разпределени, като значително е нарастването на броя им в 
Южна Добруджа (Фиг. 11г). 

- През 1992 г. се наблюдава нарастване на броя и относителния дял (с 5 пункта) на 
селищата с 10-20 % роми и намаление на дела на ромското население, концентрирано в 
тях с повече от 20 пункта Тази тенденция продължава и през следващите години за сметка 
на концентрацията на ромско население в селищата с по-висок относителен дял. За разлика 
от предишната година, през 1992 г. и в следващите преброявания тези населени места са 
разпространени сравнително равномерно в Североизточна България (Фиг. 11в, 11 г). 

- Промени настъпват и в селищата с висок относителен дял, като постепенно броят 
на тези с над 20 % роми нараства и през 2011 г. те формират 40 % от броя на селищата с 
наличие на ромско население в Североизточна България (Фиг.13). Концентрацията на 
роми в тях нараства с още по-бързи темпове, като от 42 % през 1992 г. при последното 
преброяване (2011 г.) техният дял възлиза вече на 58 % (Фиг.14). 

– Броят на селищата от групата с 20-30 % ромско население нараства от 13 през 
1965 г. на 58 през 1992 г., като най-значително това увеличение е в Южна Добруджа – 
общините Балчик (Оброчище, Сенокос, Карвуна, Бобовец), Генерал Тошево (Люляково, 
Сираково, Спасова, Лозница), Добрич (Методиево, Драганово, Ловчанци) и др.; в 
общините в близост до Варненската агломерация – Провадия (Житница, Комарево), 
Аксаково (Засмяно, Слънчево), и в Лудогорието – Дулово (Златоклас, Долец), Исперих 
(Бърдовка, Китанчево) и др. (Фиг.11в, 11г). След 1992 г. броят на селищата от тази група 
намалява на 48 (2011 г.), което се дължи на населените места, ситуирани в Източна Стара 
планина и Предбалкана, поради преминаването им в групата с по-висок относителен дял на 
ромско население. При преброяването през 2011 г. е отчетено, че в тази група селища са 
съсредоточени 13 % от ромите в Североизточна България. 

Броят на селищата с 30-40 % ромско население остава постоянен, като през 1992 г. 
те са 39, а през 2011 г. – 40. В началото на 90-те години основната част от тях са 
разположени в Южна Добруджа – общините Добрич (Камен, Прилеп, Пчелино и др.), 
Генерал Тошево (Пчеларово, Бежаново) и др., а по-късно нарастване бележи и броят на 
селищата в Източния Предбалкан и Източна Стара планина – общините Шумен (Илия 
Блъсково, Салманово, Струйно и др.), Търговище (Преселец, Драгановец, Буховци), 
Омуртаг (Кестенево, Тъпчилещово), Антоново (Антоново, Кьосевци, Дръжка поляна) и др. 
(Фиг. 11в, 11г). 

Нарастване бележи броят на селищата с 40-50 % и над 50 % роми, съответно от 18 
и 23 през 1992 г. на 23 и 41 през 2001 г. Те са в три области: основната част от селищата с 
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преобладаващо ромско население (над 50%) са разположени в общините в Южна 
Добруджа – Тервел (Оногур, Сърнец, Каблешково), Добрич (Дряновец, Алцек, Черна, 
Сливенци, Лесково, Воднянци), Генерал Тошево (Присад, Средина, Василево) и др.; в 
Източния Предбалкан – Търговище (Вардун, Острец), Антоново (Моравица, Шишковица, 
Изворово), а също така и в близост до Варненската агломерация: Аксаково (Любен 
Каравелово, Изворско), Аврен (Синдел), Провадия (Градинарово, Снежина, Блъсково) и 
др. Подобно е териториалното разположение на селищата с 40-50 % роми. Най-много 
селища от тази група са концентрирани в две общини – Търговище (Пробуда, Лиляк, 
Давидово) и Добрич (Подслон, Карапелит, Росеново, Царевец, Батово) (Фиг. 11в, 11г). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основата на промените в броя и относителния дял на българското, турското 
и ромското население, особеностите в естественото им възпроизводство, характера на 
миграционните движения, причините които ги пораждат, водената политика спрямо 
етническите групи, ясно се очертават три периода в развитието на етнодемографските 
процеси в Североизточна България. На базата на извършения анализ могат да се 
формулират следните изводи: 

 
От Освобождението до края на Втората световна война 

 
- Освобождението поставя началото на мащабни демографски процеси в 

новите политически и икономически условия в България. Разпокъсването на етническите й 
територии предизвиква имиграционни движения, като тази част на страната приема 
половината от бежанците в Княжество България преди Съединението (1885 г.) и една трета 
от бежанците до края на Втората световна война. Присъствието на хиляди бежанци има 
положително значение за българската държава и за смесените в етническо отношение 
терирории, като те спомагат за утвърждаване на българския характер на селищата. 
Високите темпове на прираст на българите се благоприятстват и от положителните 
стойности на естествения прираст. В най-общи линии резултатът е утвърждаване на 
етническата хомогенност в етническата структура на населението на Североизточна 
България и значително увеличаване на селищата изцяло заселени от българи (от 23 на 39 
%) и с преобладаващо българско население (от 20 на 24 %). Тези групи селища през 1900 г. 
са най-широко разпространени в приморските и придунавските общини, като 
териториалното им разпространение до 1946 г. постепенно се разраства в източните части 
на Южна Добруджа, Източна Стара планина (на изток от Герлово, Сланник и Тузлука) и 
общините на запад от Лудогорието (Фиг.15а, 15б).  

- Освобождението поставя българските турци в коренно различни 
политически, социални и икономически условия. Независимо от толерантната политика, 
която водят българските правителства, което се потвърждава с приемането на Търновската 
конституция, която дава граждански, културни и политически права на всички свои 
поданици, свобода на вероизповеданието, заемането на длъжности на държавна, 
обществена и военна служба при равни условия, неприкосновеност на правата за 
собственост, безплатно начално образование за всички, свобода на словото и печата и т.н. 
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емиграцията на българските турци не престава през целия разглеждан период. Основните 
причини за това са настъпилите икономически промени и промяната на положението на 
българските турци в социалната структура на обществото. Имайки предвид, че в периода 
до края на Втората световна война турското население се намира в първата фаза на 
демографския преход (с висока раждаемост и смъртност, които определят умерено 
високите стойности на естествения прираст) ясно се вижда, че външните миграции в 
зависимост от техния характер и интензивност са най-важният фактор влияещ върху 
изменението на броя и териториалното разположение на турското население в 
Североизточна България. Първият разглеждан период се характеризира с най-бързи 
темпове на намаление на броя на турското население и най-интензивни процеси в 
изменението на броя и локализацията му. В Лудогорието и историко-етнографската област 
Герлово, Сланник и Тузлука то запазва своята териториална обособеност, която спомага за 
запазване на неговия брой, локализация и етническа структура.– през целия разглеждан 
период групата на населените места изцяло заселени с български турци и с преобладаващо 
турско население запазват своя етнически облик и показват нарастване на броя на 
турското население. Териториите с по-малка компактност на турското население се 
наблюдава значително намаление на броя му и относителния му дял. Наблюдава се 
зависимост колкото по-малък е броят и относителният дял на турското население, толкова 
по-бързо намалява то, както по отношение на абсолютния брой, така и относителния дял 
(на тези територии се дължи намаляването на дела на селищата изцяло заселени с турци от 
29 на 9 % и на селищата с преобладаващо турско население от 19 на 17 %). 

- До Втората световна война селищата с наличие на ромско население 
съставляват незначителен дял в структурата на населените места, като не се наблюдават 
съществени изменения през разглеждания период (т.напр. българо-ромските селища 
съставляват 2%, турско-ромските 1%, селищата с разнородна етническа структура – 5%). 
Не се наблюдава формирането на териториални съсредоточия на тези групи селища. 

-  

a) 
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б) 

 

в) 

г) 
Фиг. 15. Групиране на селищата в Североизточна България 
в зависимост от тяхната етническа структура: а) 1900; б) 1946; в) 1992; г) 2011 
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От края на Втората световна война до началото на 90-те години 

 

- Социалистическият период от развитието на страната се характеризира със 
задълбочаване на демографските показатели между етническите общности в страната. От 
средата на 50-те години ромското и турското население навлизат във втората фаза на 
демографския преход, докато при българите започва третата. При българските турци 
втората фаза приключва края на 80-те години на ХХ век, а при ромите продължава до края 
на 90-те години на ХХ век. Четвъртата фаза при българите започва от средата на 80-те 
години, при която естествения прираст е вече с отрицателни стойности.  

- През разглеждания период за разлика от предишния не настъпват 
съществени промени в етническата структура на населението в Североизточна България. 
Наблюдава се пространствена диверсификация на наблюдаваните процеси. През този 
период с положителни стойности на средногодишния темп на прираст при българското 
население се отличават единствено областните центрове и някои приморски общини. С 
най-голямо намаление на броя и относителния дял на българите се отличават териториите 
с компактно турско население. В интензивните вътрешномиграционни процеси, породени 
от колективизацията на селското стопанство и бързата индустриализация на страната, е 
увлечено предимно българското население, в резултат на което се наблюдава намаляване 
на неговия брой в селата и в областите със смесена етническа структура. Неговото 
нарастване се наблюдава единствено в градските и общинските центрове. В резултат на 
тези процеси се наблюдава значително намаление на групата селища изцяло заселени с 
българско население (от 29 на 19 %) и на селищата с преобладаващо българско население 
(от 24 на 12 %).  

- Политиката към етническите групи в страната се характеризира, подобно на 
предишния период, с твърде голяма непоследователност по отношение на статута на 
етническите групи. В същото време важна роля изиграва водената политика от страна на 
Турция, която се стреми да регулира числеността на турската етническа група, като 
ограничава броя на емигрантите от страната. Загубите на турско население в резултат на 
изселническите вълни през 1950-1951 г., 1969-1978 г. и т.нар. „голяма екскурзия” в края на 
80-те години се компенсират от високите стойности на естествения прираст в резултат на 
което броя му нараства в сравнение с края на Втората световна война. Независимо от 
провежданата политика на индустриализация в страната, районите със смесено население 
изпълняват второстепенни функции в националната икономика. Въпреки напредъка им в 
равнището на социално-икономическо развитие, те продължават да се развиват значително 
по-слабо в сравнение с останалите части на страната, поради което запазват предимно 
аграрния си характер. В районите със смесена етническа структура темповете на 
урбанизация са най-слаби и се наблюдава нисък интензитет на миграция към градовете на 
турското население, което предимно се занимава със селскостопанска дейности и остава да 
живее основно в селата. За разлика от годините до Втората световна война най-силно 
засегнати от емиграцията на турското население (особено по време на т.нар. „възродителен 
процес”) се отличават териториите с най-голяма териториална обособеност на българските 
турци – Лудогорието, Източна Стара планина, което е в унисон с водената политика на 
българските правителства за намаляване на броя и компактността на турското население в 
тези райони. За разликата от предишните периоди общините с по-висок дял на турското 
население се наблюдават най-високите темпове на намаление. Най-засегнати от 
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емиграционните процеси са общините с най-висок относителен дял на турското население. 
Независимо от наблюдаваните процеси не се постигат желаните резултати. Бързото 
намаляване на българското население в селата, в резултат на продължаващите 
вътрешномиграционни процеси, и на отрицателните темпове на естествения прираст 
спомага не само за запазване на компактността на турското население, но и за нарастване 
на неговия относителен дял. За разлика от предишния период се наблюдава нарастване на 
селищата изцяло заселени с турско население (от 9 на 17 %) за сметка на селищата с 
преобладаващо турско населние (от 17 на 12 %). 

- Наблюдава се увеличаване на групите с наличие на ромско население – 
българо-ромските селища от 2 на 6 %, селищата с разнородна етническа структура от 8 на 
20 %, за пръв се появява групата с преобладаващо ромско население, които през 1992 г. 
съставляват 2% от селищата в Североизточна България. 
 

От началото на 90-те години до началото на ХХІ век 
 

- Приетата Конституция от 1991 г., в която са заложени най-важните правни 
основи, осигурява пълни граждански и политически права на всички граждани независимо 
от етническото им самосъзнание. След 1989 г. върху хода на демографските процеси 
особено силно влияние оказва интензинтетът на социално-икономическите фактори 
.Тежката социална и икономическа криза настъпила след 1989 г. води до ускорени темпове 
на развитие на демографския преход, и намаляване на раждаемостта и при трите етнически 
общности в страната. Но независимо от негативните тенденции различията между тях 
остават дори се задълбочават още повече. 

- Социално-икономическите проблеми, които съпровождат преходния период, 
се оказват решаващи при вземането на решението за емиграция и при трите етнически 
общности и изместват влиянието на политическите фактори, които са водещи при 
предишните периоди. С най-голяма интензивност на изселването в началото на 
разглеждания период се отличава турското население, докато при ромското население 
достига максимални стойности след приемането на България в ЕС през 2007 г. Всички тези 
фактори оказват решаващо влияние при формирането на техния брой в Североизточна 
България. 

- Отрицателният естествен прираст, в комбинация със силно застарялата 
възрастова структура и емиграцията, е причина за бързото намаляване на българското 
население след 1989 г., докато основният фактор за отрицателния темп на прираст при 
турското население между двете последни преброявания са емиграцията и то основно към 
Турция. При ромите високите положителни стойности на естествения прираст, в 
комбинация със слабата емиграционна подвижност поради наложените им ограничения,  
благоприятстват увеличаването на неговия брой. В бъдеще ще продължи намаляването на 
естествения прираст на основните етнически групи, като с по-бързи темпове се очаква да 
бъде при българските турци, които все повече се доближават до репродуктивното 
поведение на българите, като техният брой и териториално разположение ще зависи от 
миграционната им подвижност. Ще продължи увеличаването на броя на ромите в резултат 
на положителния естествен прираст, който се определя от особеностите в тяхната култура, 
бит и потребности.  

- Всички тези процеси определят промените в етническата структура на 
общините и отделните селища. В повечето общини се наблюдава нарастване на 
относителния дял на турското и ромското население. След подробния анализ на 
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териториалните особености в изменението на броя и локализацията на българското, 
турското и ромското население могат да се формулират следните изводи: независимо от 
намаляването на броя на турското население, териториалната му дислокация не се 
променя, а напротив –  наблюдава се увеличаване на селищата изцяло заселени и с 
преобладаване на турско население, и намаляване на дела на селищата с разнородна 
етническа структура за сметка на увеличаване на селищата с преобладаващо ромско 
население (абсолютния им брой нараства двойно от 22 на 42 селища).  
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Northeast Bulgaria differs with diverse ethnic structure. In 2011 in this part of the 
country is concentrated 17% of the Bulgarian population, 45% of Turkish and 22% of the Roma 
ethnic group. The aim of the study is to trace the demographic characteristics, the territorial 
location of the ethnic communities in Northeastern Bulgaria, and to clarify the complex of factors 
affected on the demographic processes in the different historical, socio-economic and political 
conditions after the Liberation of Bulgaria (1878) to nowadays. 

Based on changes in the number and share of Bulgarian, Turkish and Roma population, 
the peculiarities of their natural reproduction, the nature of migration movements, the reasons 
causing them, the policies towards ethnic groups, three periods in the development of ethno-
demographic processes in Northeastern Bulgaria are clearly outlined.  

 
From the Liberation to the end of the Second World War 

  - Liberation marked the beginning of large-scale demographic processes in the new 
political and economic conditions in Bulgaria. The fragmentation of its ethnic territories causes 
immigration movements. This part of the country accepts half of the refugees in Bulgaria before 
(1885) and one third of the refugees until the end of World War II. The presence of thousands of 
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refugees have a positive impact on Bulgaria and mixed ethnically areas, as they help to 
strengthen the Bulgarian character of the settlements. The most general result is the 
establishment of the ethnic homogeneity in the ethnic structure of the population of Northeastern 
Bulgaria and the significant increase of the settlements populated entirely by Bulgarians (23 to 
39%) and predominantly Bulgarian population (from 20 to 24%). In 1900 these groups 
settlements are widespread in the areas along the Danube and Black Sea. Until 1946 their 
territorial distribution, gradually expanded into the eastern parts of South Dobrogea, East Stara 
planina (east of Gerlovo, Slannik and Tuzluka) and the municipalities west of Ludogorie. 

 - Liberation puts Bulgarian Turks in radically different political, social and economic 
conditions. Regardless of the tolerant policy that led Bulgarian government, which is confirmed 
by the adoption of the Tarnovo Constitution, which gives civil, cultural and political rights to all 
its citizens, free primary education for all, freedom of speech and press and etc. emigration of 
Bulgarian Turks throughout the period did not stop. The main reasons for this are political 
changes and change of the position of Bulgarian Turks in the social structure of society. 
Considering that in the period to the end of the Second World War the Turkish population is in 
the first phase of demographic transition (high birth and death rates, which define moderately 
high levels of natural growth), it is clear that external migrations, depending on their nature and 
intensity are the most important factor influencing the changes in the number and territorial 
location of the Turkish population in Northeastern Bulgaria. The first period under consideration 
is characterized by the fastest rates of reduction in the number of the Turkish population and the 
most intensive processes in the changes of the its number and location. The region of Ludogorie, 
and historical-ethnographic area Gerlovo, Slannik Tuzluka retain their territorial differentiation, 
which helps to preserve his number, location and ethnical structure. Throughout the period the 
group of settlements populated entirely and predominantly with Bulgarian Turks retain their 
ethnic structure and show an increase in the number of the Turkish population. Territories with 
less compactness of the Turkish population a significant reduction in the number and its relative 
share is observed. 
  - Until World War II settlements with presence of Roma constitute an insignificant share 
in the structure of settlements. For example Bulgarian-Roma settlements constitute 2%; Turkish-
Roma settlements – 1%; settlements with diverse ethnic structure – 5%. Formation of a territorial 
concentration of these groups of settlements is not observed. 
 

Since the end of World War II until the early 90s 

  - The Socialist period is characterized by increasing of the differences in the demographic 
indicators between the main ethnic communities. Since the mid 50s Roma and Turkish 
populations are entering in the second phase of demographic transition, while Bulgarians started 
the third. The second phase for Bulgarian Turks ends late 80s of the twentieth century, while 
Roma continued to the end of the 90s of the twentieth century. The fourth phase in Bulgarian 
started in the mid 80s, and the natural growth is already negative. 
  - During the period, unlike previous, significant changes in the ethnic structure of the 
population in Northeastern Bulgaria do not occur. There is a spatial diversification of the 
observed processes. During this period the positive values of the growth rate in the Bulgarian 
population are distinguished only in regional centers and some Black Sea municipalities. The 
biggest decrease in the number and proportion of Bulgarians stand out territories with compact 
Turkish population. In the migration processes, caused by the collectivization of agriculture and 
rapid industrialization of the country takes part predominantly Bulgarian population. Resulting 
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in a decrease of its number in villages and in areas with mixed ethnic structure. Its growth only 
in the urban and municipal centers is observed. As a result of these processes has been a 
significant reduction in the group settlements populated entirely with Bulgarian population (from 
29 to 19%) and settlements with predominantly Bulgarian population (from 24 to 12%). 
  - Policy towards ethnic groups in the country is characterized, similar to the previous 
period, with too much inconsistency regarding the status of ethnic groups. At the same time plays 
an important role in the policy pursued by Turkey, which seeks to regulate the number of Turkish 
ethnic group, by limiting the number of immigrants from the country. The losses of Turkish 
population due to inflow in 1950-1951, the 1969-1978, the so-called. "Great trip" in the late 80s 
are compensated by the high levels of population growth. As a result the number is growing 
compared to the end of World War II. Regardless of the policy of industrialization in the country, 
the regions with mixed population perform secondary functions in the national economy. Despite 
their progress in the socio-economic development, they continue to evolve significantly less than 
other parts of the country, and therefore remain predominantly agrarian character. In areas with 
mixed ethnic structure the rate of urbanization is weake and low intensity of migration to the 
cities of the Turkish population is observed, which mainly deals with agricultural activities and 
stays to live mainly in the villages. Unlike the years before the Second World War most affected 
by the emigration of the Turkish population (especially during the so-called "Revival process") 
are distinguished areas with the greatest territorial compactness of Bulgarian Turks – 
Ludogorie, Eastern Stara Planina which is in line with the policy of the Bulgarian government to 
reduce the number and compactness of the Turkish population in these areas. Unlike previous 
periods municipalities with a higher proportion of the Turkish population is observed the highest 
rates of decrease. Most affected by emigration are the municipalities with the highest percentage 
of the Turkish population. Regardless of the observed processes the desired results are not 
achieved. The rapid reduction of the Bulgarian population in villages as a result of ongoing 
migration from villages to the towns and the negative rates of natural growth not only helps to 
preserve the compactness of the Turkish population, but also to increase its share. Unlike the 
previous period, an increase of villages entirely inhabited by Turkish population (from 9 to 17%) 
at the expense of the villages with predominantly Turkish population (from 17 to 12%) is 
observed. 

 - An increase in groups with presence of Roma population is observed: Bulgarian-Roma 
settlements from 2 to 6%; settlements with diverse ethnic structure from 8 to 20%; for the first 
time group with predominantly Roma population is occur, which in 1992 accounted 2 % of the 
settlements in Northeastern Bulgaria. 
-  

Since the early 90s until the beginning of XXI century 

 - Constitution adopted in 1991, which enshrined the most important legal foundations, 
provide full civil and political rights of all citizens regardless of their ethnic identity. The severe 
social and economic crisis occurred after 1989 led to an accelerated rate of development of 
demographic transition and reduction of fertility in all three ethnic communities country.  

 - Socio-economic problems that accompany the transition period are crucial to make a 
decision to emigrate for the three ethnic communities and displace the influence of the political 
factor that is leading in previous periods. The greatest intensity of emigration at the beginning of 
the period is typical for the Turkish population, while the Roma emigration reached after the 
accession of Bulgaria to the EU in 2007. All these factors have a decisive influence on the 
formation of their number in Northeast Bulgaria 
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 - The negative natural growth, in combination with the aging age structure and 
emigration, are the reasons for the rapid reduction of the Bulgarian population after 1989. The 
main factor for the negative growth rate in the Turkish population between the last two censuses 
is emigration, mainly to Turkey. The Roma high positive natural growth, in combination with 
poor mobility due to immigration restrictions imposed on them, favoring the increase of its 
number.  

 - All these processes determine the changes in the ethnic structure of municipalities and 
individual settlements. In most municipalities there is an increase in the share of Turkish and 
Roma population. After the detailed analysis of the spatial characteristics of the changes in the 
number and location of Bulgarian, Turkish and Roma population the following conclusions can 
be formulated: despite the reduction in the number of Turkish population, its territorial 
dislocation does not change, but on the contrary – there is an increase in settlements entirely 
populated and predominantly by the Turkish population; reducing the share of settlements with 
diverse ethnic structure; increase in settlements with predominantly Roma population (absolute 
number has doubled from 22 to 42 villages). 
Key words: ethno-demographic processes, factors, number and location of Bulgarian, Turkish 
and Roma population, grouping of settlements in Northeastern Bulgaria, depending on their 
ethnic structure 
 
 


