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Резюме: В настоящата статия са засегнати проблемите на спецификите на брачността, 
по специално брутния коефициент за брачност. Като се използват стойностите му за 
периода 1834–1887 г. се проследяват промените, които коефициента претърпява в зависи-
мост от историческата обстановка. Чрез сравнение на изследвания показател в различни 
европейски държави се очертава мястото на българските земи в общата демографска 
картина на континента. Очертаната тенденция позволява да се достигне до заключени-
ето, че общия коефициент за брачност се запазва относително стабилен и бавно започва 
да се променя.
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ска империя.
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Abstract. This article discusses the characteristics of marriage patterns and specifically the crude 
marriage rate. Using its values for the period 1834-188, this indicator enables us to trace the 
changes in the rate as depending on the historical situation. By comparing the crude marriage rate 
for different European countries, it is possible to reveal the position of the Bulgarian lands in the 
general demographic picture of the European continent. The outlined trend allows us to conclude 
that the crude marriage rate remains relatively stable and slowly starts to change.
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Бракът е един от базисните компоненти, изграждащи де-
мографската система на обществото. През XIX в. в българските земи брачните 
двойки са основните възпроизводствени единици на обществото. Реализираните 
сред населението бракове се изследват чрез анализа на брачността, която изу-
чава количествените явления, резултат от тези процеси (Русев, Сугарев 2008: 
152; изключва нерегистрираните, неюридически (Сугарева 2004: 89; Преса 
2006: 21; Демографический 1985: 49). С оглед съвременната ситуация, изуча-
ването на брачността от страна единствено на сключените бракове, е непълно. 
Това определение изключва нерегистрираните, неюридически бракове. Въпреки 
това в настоящото изследване то се приема за коректно, тъй като през изследва-
ната епоха, когато количеството на последния тип съжителства, е незначително. 
Преди да започна своето изложение е необходимо да се направи уточнение за 
географските граници. Тук се приема, че понятието „български земи“ обхваща 
територията, заключена в съвременните граници на българската държава.

Изследването на брачността чрез изчисляването на брутни, специфични и 
групови коефициенти позволява да се очертаят особеностите на изследвания 
процес по българските земи. Проучването на спецификите на брачните отно-
шения сред населението, обитаващо нашите територии през XIX в., помага за 
изграждане на представа за развитието на обществото. За да се пристъпи към 
изясняване на спецификите е необходимо да се очертае картината на общата 
брачност по българските земи през изследвания период. Това е и основната цел 
на настоящото изследване – да се представи общият (брутен) коефициент за 
брачност и изследването на неговите стойности през XIX в. Той показва броя 
на сключените бракове (приведен към една календарна година) през даден пе-
риод на 1000 души от съответното население (Русев, Сугарев 2008: 153). 

В българската историография изследването на брака и брачните отноше-
ния, от демографска гледна точка, са слабо проучени. Един от първите изсле-
дователи на брачността по българските земи е Мария Тодорова. В своите про-
учвания авторката не обръща внимание върху брутния коефициент за брачност 
(Тодорова 1989; Todorova 1983; Тодорова 2002). През последните години из-
следвания върху този демографски процес правят Щелиян Щерионов (Щерио-
нов 2012) и Даниела Ангелова (Ангелова 2012; Ангелова 2013; Ангелова 2014). 
Въпреки това до този момент проучването на общия коефициент на брачност 
по българските земи през XIX в. не е било обект на самостоятелно изучаване. 
Поради това настоящата статия помага за изграждане на по-ясна представа за 
демографската картина на обществото.

Данните за брутния коефициент за брачност на населението, обитаващо 
българските земи през XIX в. са представени в табл. 1. В съответствие с използ-
ваната в настоящото изследване методика в таблицата са представени стойно-
стите за шест конкретни години – 1834, 1845, 1854, 1864, 1871, 1887, за които 
наличният изворов материал има изчерпателен характер, базиран на известната 
към настоящия момент информация и позволява изчисляването на брутния ко-
ефициент за брачност. За 1887 г. е използвана информацията от Преброяването 
на населението в Княжество България. Тези данни са използвани като база за 
сравнение, тъй като това е първото цялостно преброяване (след Съединението 
от 1885 г.) на българските земи, осъществено по единна система. 


